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The subject of this thesis is to develop a customer-oriented website for families
with children in Akaa. The city of Akaa is planning to renew their website in the
near future and wants to make sure it serves local families with children well. The
aim of this study is to find out what the families’ needs for the website are, and
what constitutes a functional website for them. The main purpose of this study is
to create a customer-oriented plan for the new site.
The data was collected using the methods of survey, group interview, benchmarking, literature and web sources. In addition, the current website use was analysed with Google Analytics. The new website concept was created by using service design methods.
The study pointed out that the families’ reason for a website visit was usually to
find information. That is why parents appreciated finding the info easily as possible. Their interests varied from city services to decision making and leisure opportunities. It was discovered that when families needed to contact the city, they
wanted to do it digitally. Parents were very interested in their hometown’s website
and how the city was presented. They wanted it to make a high impact. The findings were used in planning the new website. The plan was presented to a group
of parents and their response was mainly positive.
The findings indicate that different focus groups bring challenges to city website
planning. However, Akaa has committed inhabitants which is an asset and should
be used in city marketing in the future.
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1 JOHDANTO

Tämän kehittämistehtäväni tarkoituksena on kehittää Akaan kaupungin verkkosivujen asiakaslähtöisyyttä paikallisille lapsiperheille. Lähtökohta on, että Akaan
kaupungin verkkosivut uusitaan lähiaikoina, ja kaupunki haluaa palvella lapsiperheasiakkaita paremmin verkkosivuillaan. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää,
miten kaupunki voisi sivustollaan palvelulla lapsiperheasiakkaita mahdollisimman
hyvin ja mitkä ovat käyttäjäryhmän tarpeet sivuille. Tarkoituksena on tuottaa lapsiperheitä palveleva sisältökonsepti eli keskeinen idea uusista asiakaslähtöisistä
sivuista. Sitä hyödynnetään sivu-uudistuksen yhteydessä.
Tutkimusosiossani selvitän, millaisista tekijöistä verkkosivujen asiakaslähtöisyys
koostuu ja mitä erityispiirteitä liittyy kunnan verkkoviestintään. Aineiston keruussa
hyödynnän eri keinoja, kuten vanhemmille suunnattua kyselyä ja haastattelua,
saadakseni luotettavan ja kattavan käsityksen heidän toiveistaan ja tarpeistaan.
Lisäksi analysoin nykyisten sivujen käyttöä seurantatyökalu Google Analyticsin
avulla ja teen benchmarkkausta onnistuneista asiakaslähtöisistä kuntien sivuista.
Kehittämisosiossa hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä, kuten konseptointia
ja testausta. Tyypiltään tutkimukseni on tutkimuksellinen kehittämistyö, ja kyseessä on tapaustutkimus.
Kaupungin viestintäohjeessa (2019, 6) on linjattu, että verkkosivut ovat kaupungin tärkein viestintäkanava. Sähköinen asiointi sekä asiakaslähtöiset palvelut on
määritelty keskeisiksi kehittämisen kohteiksi Akaan kaupungin strategiassa
(2017). Valitsin lapsiperheet tutkimukseni kohderyhmäksi, sillä ne kuuluvat kaupungin viestinnän keskeisiin kohderyhmiin (Akaan kaupungin viestintäohje,
2019). Lapsiperheille suunnattuja palveluita ja sähköistä asiointia on viime vuosina kehitetty Akaassa, esimerkiksi Onnistunut työ tekee hyvää 2014–2016 –
hankkeen avulla. Kuntaliiton (2017) mukaan verkkosivut ovat yhä keskeisempi
asukkaiden viestintäkanava, joten sisältöjä ja toteutusta tulee tarkastella asiakkaan näkökulmasta. Sen vuoksi kuntalaiset on hyvä ottaa mukaan sivu-uudistukseen jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sivuston kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. (Kuntaliitto, 2017 44–45.)
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Kuntalain (2015) mukaan kunnan on jaettava riittävästi tietoa palveluista, toiminnasta, taloudesta, päätöksenteosta ja päätösten vaikutuksista. Kuntien on aiempaa enemmän edistettävä asukkaiden mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. (Kuntalaki, 2015.) Kuntaliiton viestintäohje (2017) korostaa, että osallistuminen ja vaikuttaminen edellyttävät kunnalta aktiivista viestintää. Hyvä kuntalaisviestintä toimii myös tehokkaana markkinointina. Sen avulla on mahdollista
sitouttaa asukkaita paikkakuntaan. (Kuntaliitto, 2017, 25.)
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Tässä osiossa esittelen kehittämistyöni keskeiset menetelmät ja käsitteet sekä
teoreettisen viitekehyksen. Työni keskeisiä käsitteitä ovat asiakaslähtöisyys,
verkkoviestintä, verkkosivut, palvelumuotoilu, yhteiskunnallinen viestintä, viranomaisviestintä, yhteisöviestintä ja kohderyhmäviestintä.

2.1 Kehittämistyön tutkimusmenetelmät

Kirjassaan Kehittämistyön menetelmät Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2009) jakavat kehittämistyön tieteelliseen tutkimustyöhön ja tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään luomaan uutta teoriaa tieteenfilosofisia kysymyksiä pohtimalla, kun taas tutkimukselliseen kehittämistyöhön kuuluu käytännön parannusten aikaansaaminen ja ongelmien ratkaiseminen. Vaikka
tutkimuksellinen kehittämistyö tähtää käytännön ongelmien ratkaisemiseen, tavoitteena olisi silti hyvä olla uuden tiedon tuottaminen käytännöstä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009,18–20.) Minun opinnäytetyöni edustaa tutkimuksellista kehittämistyötä. Tehtävänäni on kehittää kaupungin verkkosivuston asiakaslähtöisyyttä ja luoda samalla sivustolle asiakaslähtöinen konsepti, eli uusi malli tai menetelmä.
Lähestymistapana kehittämistyössäni on tapaustutkimus. Ojasalon ym. (2009)
mukaan tapaustutkimuksessa tavoitteena on luoda ratkaisuehdotus organisaatiossa ilmenneeseen ongelmaan tai tuottaa kehittämisehdotuksia tutkimuksen
avulla. Tapaustutkimuksessa myös tutkitaan syvällisesti tiettyä kohdetta omassa
ympäristössä. (Ojasalo ym. 2009, 38.)
Lähtötilanteen kartoittamiseksi teen verkkosivuston käytön analyysin Google
Analytics – verkkotyökalulla, joka on Akaan kaupungilla valmiina käytössä. Analyysin avulla selvitän mitkä ovat sivuston haetuimpia sisältöjä. Tutkin myös saapumisen lähteitä eli sitä, mistä käyttäjät saapuvat www.akaa.fi-sivustolle, tule-
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vatko he esimerkiksi hakukoneen kautta vai kirjoittavatko osoitteen suoraan selaimen osoitekenttään. Lisäksi on tärkeää selvittää käyttäjien käyttäytymistä sivustolla: kuinka kauan sivustolla vieraillaan ja löytyykö haluttu sisältö.
Sivuston asiakaslähtöisyyden parantamiseksi on tärkeää selvittää akaalaisten
lapsiperheiden tarpeita verkkosivuille. Kerään tietoja heille suunnatun kyselyn ja
ryhmähaastattelun avulla. Kyselyllä haluan selvittää, mitä he hakevat sivuilta, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat nykyisiin sivuihin ja mitä parannustoiveita sekä –
ehdotuksia heillä on. Kyselyn toteuttamistavaksi olen valinnut verkkokyselyn,
jonka toteutan Webropol-työkalulla. Tarkempaa käyttäjäkokemusta selvitän vanhemmille toteutettavalla ryhmähaastattelulla. Sen tavoitteena on saada syvällisempää tietoa käyttäjien kokemuksista, tarpeista ja toiveista. Lisäksi tutkin muiden kuntien verkkosivuja saadakseni esimerkkejä erilaisista hyvistä malleista ja
käytännöistä. Tätä menetelmää kutsutaan benchmarkkaukseksi.
Kehittämisen työkaluna hyödynnän palvelumuotoilua, sillä sen mahdollisuudet ja
käytännönläheisyys kiinnostavat minua. Haluan tutkia ja kokeilla, miten palvelumuotoilu soveltuu kunnan verkkosivujen kehittämistyöhön. Palvelumuotoilu on
muotoilusta tuttu osaamisala, jota voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä
ja joka tuo muotoilun toimintatavat perinteisiin palvelun kehittämisen menetelmiin
(Tuulaniemi, 2011, 24).
2.2 Kunnan verkkoviestintä
Professori Elisa Juholinin (2013, 25) mukaan julkisyhteisöjen, kuten valtion ja
kuntien viestintä perustuu yhteiskunnallisiin sopimuksiin ja lakeihin. Kunnan viestintää säätelee kuntalaki (410/2015), jonka mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, ratkaisuista sekä niiden vaikutuksista. Kunnan on tarpeen mukaan laadittava katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä
koskevista asioista. Asukkaille tulee kertoa, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille sekä päättäjille. (Kuntalaki 410/2015.)
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Kunnan viestintä kuuluu myös yhteiskunnallisen viestinnän piiriin. Högströmin
(2002) mukaan yhteiskunnallisen viestinnän tehtäviin lukeutuvat tiedon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen. Asenteisiin ja tapoihin vaikuttamiseen tähtäävä viestintä edellyttää organisaatiolta panostusta
suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelun alkuvaiheessa on määriteltävä tavoitteet, tavoitteisiin pääsemisen edellytykset ja vaadittava aikajänne. (Högström,
29–30). Viestinnän tavoitteet eivät ole irrallisia organisaation muusta toiminnasta,
vaan niiden määrittely pohjautuu koko organisaation strategisiin tavoitteisiin (Juholin 2013, 69).
Julkisyhteisön viestinnässä johdonmukaisuus on erityisen tärkeää. Viestintä koskee yleensä useita ihmisryhmiä erilaisilla elämänalueilla, ja viestit kohdistuvat
heihin monen eri hallinnonalan ja verkostojen kautta. (Högström 2002, 37.) Kun
puhutaan kunnan viestinnästä, laajempana kattokäsitteenä voidaan pitää viranomaisviestintää. Högström (2002, 27) jaottelee viranomaisviestinnän eri luokkiin;
viranomaisten tiedottamista niiden tarjoamista palveluista kutsutaan yhteiskunnalliseksi palveluviestinnäksi. Näin kunnan verkkoviestintä on siis yhteiskunnallista palveluviestintää.
Kuntaviestintä on myös yhteisöviestintää. Tämä perustuu emeritusprofessori Leif
Åbergin (2000, 96) määritelmään yhteisöviestinnästä, jonka mukaan se tarkoittaa
työyhteisön viestintätoimintoa eli funktiota, jossa viestinnän keinoin tuetaan työyhteisön tavoitteiden saavuttamista. Yhteisöviestintä kattaa profiloinnin ja informoinnin eli sisäisen ja ulkoisen tiedotus- ja yhteystoiminnan. (Åberg 2000, 22.)
Juholin (2013) tarkentaa informoinnilla tarkoitettavan kaikkea sitä tiedonvälitystä,
jota organisaatio hoitaa tarkoituksenmukaisesti. Informointi on usein yksisuuntaista ja parhaimmillaan hyvin selkeää ja yksiselitteistä. Informointi on keskeinen
yhteisöviestinnän muoto, jonka rooli on muuttunut digitaalisen teknologian myötä.
Viestejä voidaan välittää jatkuvana virtana siten, että alkuperäistä viestiä täydennetään asioiden tarkentuessa tai virheiden ilmaantuessa. (Juholin 2013, 57–58.)
Viestintäammattilaisten järjestö ProCom ry:n (2012) mukaan viestintä on suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä kullekin yhteisölle tärkeiden sidosryhmien ja
yleisöjen kanssa. Hyvät suhteet ja yhteistyö ovat hyödyksi sekä yhteisölle että
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yleisöille. Toimiva viestintä osallistaa ihmisiä vaikuttamaan päätöksentekoon.
(ProCom, 2012.)
Juholinin (2013) mukaan viestintä on tiiviisti sidoksissa organisaation johtamiseen. Se, mihin organisaatio tähtää, miten ja miksi, on viestittävä yhteistyö- ja
kohderyhmille ja heidän kanssaan. (Juholin 2013, 40.) Viestinnän onnistuminen
edellyttää yhteisön hyväksyntää sekä avainryhmien sitoutumista toimintaan.
Högström (2002) korostaa viestinnän olevan aina kaksisuuntaista ja henkilöstölähtöistä. Viestinnän perillemeno riippuu monesta eri tekijästä, kuten ajankohdasta, viestintätilanteesta, vastaanottajan vireydestä ottaa vastaan sanoma sekä
kielestä, kulttuurista, ympäristöstä, menneisyydestä ja odotuksista tulevasta.
(Högström, 2002, 23.)
2.3 Palvelumuotoilu
Tuulaniemen (2011) mukaan palvelu on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen
vuorovaikutusprosessi. Suhteessa keskeiseksi nousee ymmärrys ihmisten tarpeista ja toiminnan motiiveista eli asiakasymmärrys. Asiakasymmärrys tarkoittaa,
että yritysten on ymmärrettävä todellisuus, jossa heidän asiakkaansa elävät ja
toimivat. Yritysten on tunnettava asiakkaidensa todelliset motiivit, mihin arvoihin
heidän valintansa perustuvat ja mitä tarpeita sekä odotuksia heillä on. Asiakasymmärrys tarkoittaa asiakkaan arvonmuodostuksen ymmärtämistä: on tiedostettava, mistä elementeistä arvo muodostuu palvelussa asiakkaalle. (Tuulaniemi
2011, 67–72.)
Palvelumuotoilutoimisto Palmun (2015) tutkimuksen mukaan asiakaslähtöisyys
on totta harvassa yrityksessä. Yrityksen ja asiakkaan arviot yrityksen asiakaslähtöisyydestä eivät usein kohtaa, sillä yrityksellä on epärealistinen käsitys omasta
toiminnastaan. B2B-yritysten asiakkaille suoritettu kysely osoitti, että 18 prosenttia asiakkaista piti yritystä asiakaslähtöisenä. Vain 11 prosenttia asiakkaista koki,
että yritys ymmärtää heidän tarpeitaan. (Palmu 2015.) Moritz (2009) korostaa,
että jokaisella asiakkaalla on omat yksilölliset tarpeensa ja odotuksensa. Asiayhteys ja tilanne vaikuttavat siihen, miten asiakkaat kokevat saman palvelun. (Moritz 2009, 27.)
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Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa kehittää liiketoimintaa (Tuulaniemi 2011,
27). Palvelumuotoilulla on yritykselle monia hyötyjä: sitä voidaan hyödyntää strategian laatimisessa, palvelukonseptien ja ratkaisujen kehittämisessä sekä prosessien ja suuntaviivojen luomisessa (Moritz 2009, 150). Tuulaniemi (2011, 27)
jatkaa palvelumuotoilun olevan prosessi ja useista osaamisaloista kumpuava työkalu- ja menetelmävalikoima. Sille on ominaista kokonaisvaltainen lähestyminen
kehitettävään palveluun. (Tuulaniemi, 2011, 27.)
Tuulaniemen (2011) mukaan suunnittelun ensimmäinen toimenpide on määritellä, mikä osa palvelupolkua otetaan suunnittelun kohteeksi. Polku jakautuu palvelutuokioihin, jotka sisältävät useita palvelun kontaktipisteitä. (Tuulaniemi 2011,
78.) Tuulaniemi (2011) selventää, että palvelumuotoilussa tehdään asiakastutkimuksia, jotta löydetään kohderyhmälle merkityksellisiä asioita ja ymmärretään ihmisten toiminnan todellisia motiiveja. Tutkimusta tehdään suunnittelutyön tueksi.
Varsinaista suunnittelutyötä on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä jo tutkimuksen aikana; kirjata esiin nousseet kehitysideat muistiin mutta antaa tutkimuksen
elää löydösten mukaisesti. Parhaimmillaan esiin nousevat asiat ohjaavat tutkimuksen toteuttamista. (Tuulaniemi 2011, 153.)
Palveluun vaikuttavista tekijöistä muodostetaan kokonaiskuva, joka pidetään
kirkkaana mielessä koko suunnittelun ajan. Toimintamallissa palvelu jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin, jotka pilkotaan vielä yksittäisiin elementteihin, jotta
niihin päästään paremmin käsiksi ja jotta ne voidaan optimoida tavoitteiden mukaisiksi. (Tuulaniemi, 2011, 27.) Palvelumuotoilun avulla ihmisistä saadaan irti
asioita, joita he eivät itse osaisi tuoda esiin (Piskonen, Ruikka, Sandrini & Syrman
2019, 7). Tavoitteena on tehdä asiakkaan palvelukokemuksesta mahdollisimman
positiivinen, mikä tapahtuu keskittymällä palvelukokemuksen kriittisiin pisteisiin
optimoimalla palveluprosessi, työtavat, tilat ja vuorovaikutus sekä poistamalla
häiritsevät asiat (Tuulaniemi (2011, 26).
Ihmisten tavoittaminen ja sitouttaminen verkossa onnistuvat ainoastaan ymmärtämällä ihmisten motiiveja ja tiedontarpeita sekä heidän tapojaan kuluttaa ja arvottaa sisältöä (Keronen ja Tanni, 2017, 130). Asiakkaan arkea ja potentiaalisia
käyttötilanteita tutkimalla ja havainnoimalla löydetään lopulta ne arvot ja toimin-
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nan todelliset motiivit, joista uudet ideat ja palvelukonseptit kehitetään (Tuulaniemi, 2011, 73). Kehittämistyöni lopputuloksena syntyy lapsiperheasiakkaiden
palvelukonsepti Akaan uusille verkkosivuille. Tuulaniemen (2011) mukaan palvelukonseptilla tarkoitetaan palvelun suurta kuvaa eli sen keskeistä ideaa. Se kertoo, millaisesta palvelusta on kyse, miten palvelu tuotetaan, miten se vastaa asiakkaan tarpeeseen ja mitä se vaatii palvelun tuottajalta. (Tuulaniemi 2011, 189–
190.)
2.4 Akaan kaupunki
Akaan kaupunki on vajaan 17 000 asukkaan kunta Etelä-Pirkanmaalla. Kaupunki
syntyi Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan yhdistyttyä vuonna 2007. Myöhemmin kaupunki kasvoi entisestään, kun Kylmäkosken kunta liittyi Akaaseen. Tänä
päivänä kaupungille leimallista on sijainti Suomen kasvukäytävällä Helsinki-Tampere – vyöhykkeellä sekä erinomaiset liikenneyhteydet.
Kuntalaki (410/2015) määrittelee kunnan perustehtävän seuraavasti: ”Kunnan
tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” (Kuntalaki 410/2015). Akaan kaupunki tuottaa palveluita paitsi
akaalaisille, mutta myös perusturvan palvelut naapurikunta Urjalan asukkaille.
2.5 Akaan kaupungin verkkosivusto
Akaan kaupungin verkkosivut toimivat osoitteessa www.akaa.fi. Verkkosivustolla
kaupunki viestii kuntalaisille ja muille sidosryhmille ajankohtaisista asioistaan,
palveluistaan ja toiminnastaan. Sivustolle on myös kerätty sisältöä muiden kuin
kaupunkiorganisaation toiminnasta, kuten viranomaisten palveluista sekä
Akaassa toimivista yhdistyksistä ja tapahtumista.
Nykyiset sivut on otettu käyttöön vuonna 2007, eli sivut ovat yli 10 vuotta vanhat.
Nykyään verkkopalvelun elinkaari on 3–5 vuotta (Tieke 2009). Myös Akaan sivujen rakenne on vanhentunut. Verkkosivuston rakenne on tehty organisaatiokaavion mukaiseksi, mikä on organisaatiolähtöinen tapa viestiä kunnan toiminnasta.
Hyvillä sivuilla kunta neuvoo käyttäjiä oikean tiedon lähteelle asiakaslähtöisesti
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sen sijaan, että käyttäjältä edellytetään tietämystä kuntaorganisaatiosta (Kuntaliitto 2016, 41).
Vuosien varrella sivustoa on pyritty parantamaan teknisillä muutoksilla rakenteen
säilyessä samana. Älypuhelinten yleistyessä sivuista tehtiin responsiiviset
vuonna 2018. Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että sivusto muovautuu näkymään erikokoisilla päätelaitteilla (Suoranta, 2016). Paras käyttökokemus kuitenkin syntyy, kun verkkosivut rakennetaan ensisijaisesti hyväksi kokonaisuudeksi (Olander, 2015).
Sivusto käsittää yhteensä noin 340 sivua (Kuva1).

KUVA 1. Näkymä Akaan kaupungin verkkosivuston etusivulta
Akaan kaupungin strategiassa (2018) verkkosivujen todetaan olevan keskeinen
osa tehokasta viestintää. Sivut ovat myös keskeinen kehittämisen kohde, ja uusi
sivusto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Siukosaari (2002, 208)
korostaa yhteisön www-sivujen olevan näyteikkuna sen toimintaan. Asiakkaan
ensimmäinen mielikuva yrityksestä saattaa muodostua käynnistä verkkosivuilla.
Yhdestä vierailusta saadut kokemukset ehkä ratkaisevat, haluaako asiakas jatkossa olla tekemisissä yrityksen kanssa. (Siukosaari 2002, 208.) Kuntaliitto
(2016) muistuttaa, että ajantasainen ja sujuva verkkopalvelu on kunnan käyntikortti. Verkkopalvelun tulee vähintään sisältää tietoa kunnan toiminnasta ja palveluista, kertoa kunnan päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä mahdollistaa
asukkaiden ja sidosryhmien osallistumista ja vaikuttamista. (Kuntaliitto 2016, 41.)
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Valtion ja kunnallishallinnon tietohallintoa koskevassa JHS-suosituksessa (2014,
12) todetaan, että julkisen hallinnon verkkopalvelun avulla voidaan lisätä organisaation toiminnan tunnettuutta, vaikuttavuutta ja avoimuutta, tarjota näkökulmia
eri aiheisiin ja antaa mahdollisuus osallistua valmisteluun. Lisäksi voidaan antaa
aiempaa monipuolisempi ja kattavampi käsitys organisaation toiminnasta ja vahvistaa käyttäjän positiivista mielikuvaa kyseisestä toimijasta. (JHS-suositus 2014,
12.)
Toimivalta verkkototeutukselta edellytetään hyvin mietittyä rakennetta, monipuolisia mahdollisuuksia edetä sivujen sisällä, rikasta multimediailmaisua ja sisältöihin rakennettua helposti oivallettavaa vuorovaikutteisuutta. Verkkosivut eivät saa
olla staattinen dokumenttivarasto, vaan niistä pitää löytyä dynamiikkaa. Myös
käytettävyys ja ajantasaisuus kuuluvat hyvän verkkosivuston ominaisuuksiin. (Juholin 2013, 317–322.)
2.5.1 Sivuston rakenne ja hierarkia
Akaan kaupungin sivuilla edetään päävalikon kautta. Pääotsikot ovat: Etusivu,
Ajankohtaista, Akaa info, Asuminen ja ympäristö, Elinkeinot, yrittäminen ja työ,
Kartat, Kaupunki ja hallinto, Kulttuuri ja vapaa-aika, Lapset, nuoret ja perheet,
Terveys ja perusturva sekä Yhteystiedot. Päävalikon otsikot sekä näiden alaotsikot on järjestetty aakkosjärjestyksen mukaan. Etusivun keskiosasta löytyy ilmoitustaulut ajankohtaisille uutisille, kuulutuksille ja tapahtumille. Lisäksi etusivulla
on linkkejä, jotka vievät eri kohderyhmien kuten muuttajien, matkailijoiden ja
nuorten, sivuille. Etusivun reunoilla on vaihtuvia kuvia ja linkkejä.
2.5.2 Sähköinen asiointi sivuilla
Akaan kaupunki kehittää parhaillaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.
Vuonna 2018 käynnistyneen digitalisaatio-projektin tarkoituksena on parantaa
sähköistä asiointia niin, että kuntalaiset voisivat asioida täysin paperittomasti.
(Akaan kaupungin taloussuunnitelma 2018–2020.) Projektiin liittyy myös nettisivuilla tapahtuva sähköinen asiointi. Tutkimukseni avulla saatavaa tietoa voidaan
jatkossa hyödyntää digitaalisen asioinnin kehittämisessä.
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Jos otetaan huomioon kaikki kaupungin sähköisen asioinnin palvelut, niiden käytössä sivistystoimi ja perusturvatoimi ovat pisimmällä. Vanhemmat hakevat lapselle varhaiskasvatuspaikkaa ja ilmoittavat hoitoajat kokonaan sähköisesti. Koulut viestivät oppilaiden koteihin sähköisen reissuvihko Wilman avulla. Terveydenhuollossa on käytössä sähköinen Kanta-palvelu, joka mahdollistaa kansalaiselle
omien terveystietojen tarkastelun verkon välityksellä. Kaupungin nettisivujen
kautta voi muun muassa pyytää reseptin uusimista ja jättää yhteydenottopyynnön
terveysasemalle.
2.5.3 Sivuston kohderyhmät
Akaan kaupungin viestinnällä on useita eri kohderyhmiä. Ne jaotellaan seuraavasti: nykyiset ja tulevat asukkaat, nykyiset ja tulevat yritykset, matkailijat, media,
henkilöstö ja luottamushenkilöt, yhdistykset ja järjestöt, elinkeinoelämä, päättäjät
ja viranomaiset. (Akaan kaupungin viestintäohje, 2019.) Näistä lapsiperheet kuuluvat nykyisten ja tulevien asukkaiden ryhmään. Rajasin kehittämistyöni koskemaan lapsiperheitä, sillä heille suunnattuihin palveluihin on panostettu Akaassa
voimakkaasti viime vuosina. Esimerkkinä tästä Onnistunut työ tekee hyvää hanke 2014-2016, jossa kehitettiin lasten ja perheiden palvelujen henkilöstön työhyvinvointia sekä lapsiperheille suunnattuja palveluita. Hankkeessa yhtenä
osana kehitettiin sähköistä asiakaspalvelua ja luotiin asiakkaille uusia yhteydenottokanavia. (Onnistunut työ tekee hyvää –hanke, 2016.)
Kuntaliiton mukaan (2016, 42) kunnan verkkopalvelua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon useita kohderyhmiä. Sivuilla on useita eri tavoitteita, esimerkiksi
tiedonvälitys, vuorovaikutus ja markkinointi. (Kuntaliitto, 2016, 42.) Boag (2014)
muistuttaa, että toimivan navigaation rakentaminen on haasteellista suurissa organisaatioissa, joiden palvelutarjonta on laaja, ja jotka viestivät useille eri kohderyhmille (Boag, 2014).
2.5.4 Lapsiperheet kohderyhmänä
Tutkimukseni kohderyhmänä ovat akaalaisten lapsiperheiden vanhemmat. Anttilan (2017) mukaan lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on kaksi eri suku-
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polvea, alle 18-vuotiaita ja yli 18-vuotiaita. Perheenjäsenet ovat myös huoltosuhteessa keskenään. Vuoden 2015 lopussa lapsiperheitä oli Akaassa 1945 kappaletta. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä oli 41,1 prosenttia. (Anttila, 2017.)
Akaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty vuonna 2017.
Suunnitelmassa lapset ja nuoret on jaoteltu kolmeen eri ryhmään; alle kouluikäiset lapset, alakouluikäiset lapset sekä nuoret. Lasten ja nuorten palveluissa asiakaslähtöisyys on tärkeää. Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun asiaa edistetään siinä
palvelussa, johon asiakas ottaa ensin yhteyttä. Ennaltaehkäiseviä palveluita kehitetään vastaamaan paremmin perheiden tarpeisiin ja otetaan käyttöön myös
uusia viestintäkanavia sekä digitaalisia palveluita. (Akaan kaupungin lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017, 5,14.)
Lapsiperheitä koskevia palveluita tuottavat kaupunkiorganisaatiossa sivistystoimi
ja perusturvatoimi. Sivistystoimen palveluita lapsiperheille ovat muun muassa
varhaiskasvatus, esiopetus, koulut, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut. Perusturvatoimen lapsiperheille suunnattuja palveluita ovat esimerkiksi terveyspalvelut,
sosiaalipalvelut, neuvola ja puheterapia.
2.5.5 Lapsiperheille suunnattu sisältö
Lapsiperheille suunnattu sisältö löytyy pääosin Lapset, nuoret ja perheet –osiosta. Siellä on tietoa sekä lapsia että aikuisia varten olevista palveluista. Sivuilla
halutaan kertoa, mitä palveluita kaupunki tarjoaa ja miten niitä käytetään.
Lasten palveluihin kuuluvat varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, koulut ja nuorisopalvelut. Vanhempien palvelut sisältävät Tukea lapsiperheille – osion, Pyydä apua –yhteydenottolomakkeen ja Lapsiperheiden palvelujen kehittämishankkeen muistioita ja raportteja. Lapsiperheille tarkoitetulla
Pyydä apua –lomakkeella asiakas voi esittää henkilökunnalle kysymyksiä tai
pyytää henkilöstöä ottamaan häneen yhteyttä. Vastauksen saa kolmen arkipäivän sisällä.
Oheisessa kuvassa näkyy lapsiperhepalveluiden sivujen sisältö.
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KUVA 2. Näkymä Lapset, nuoret ja perheet –osion etusivulta
Päävalikosta pääsee etenemään kunkin palvelun alasivulle. Niissä ajankohtaiset
tapahtumat ja uutiset on sijoitettu keskeiselle paikalle. Sieltä löytyvät myös palveluiden yhteystiedot ja maksut. Lisäksi sivuilla esitellään lapsiperhepalveluiden
voimassa olevat kaupungin strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat.

KUVA 3. Näkymä varhaiskasvatuksen etusivulta
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Verkkosivujen kautta on mahdollista asioida sähköisesti: esimerkiksi varhaiskasvatukseen hakeminen ja erilaiset lomakkeet ovat sähköisiä. Asiakkaat voivat jättää yhteydenottopyynnön sekä palautetta sähköisesti. Sähköisen asioinnin palvelut on sijoitettu sisällön mukaisille alasivuille.
Omien osioidensa alla sijaitsevat terveyteen, sosiaalipalveluihin ja vapaa-aikaan
liittyvät sisällöt koskettavat myös vahvasti lapsiperheitä. Näille sivuille on rakennettu linkityksiä Lapset, nuoret ja perheet –osiosta, ja sama on tehty toiseen
suuntaan tiedon löydettävyyden parantamiseksi. Tässä kehittämistyössäni keskityn erityisesti Lapset, nuoret ja perheet –osioon, mutta pyrin huomioimaan
myös muut lapsiperheiden keskeisiksi kokemat osiot sivustolla.
Tutkimustyötä aloittaessani en oikeastaan tiedä, mitä lapsiperheet sivuilta hakevat ja millä alasivuilla he vierailevat. Kuntaliitto (2016, 42) korostaa, että kohderyhmien tarpeita ja toiveita voi selvittää käyttäjätutkimuksilla. Usein käytettyjä palveluita kannattaa pitää näkyvästi esillä. Myös kävijäanalytiikkaan ja tietoon palvelun käytöstä on syytä perehtyä. (Kuntaliitto, 2016.)
2.6 Verkkosivuston ylläpito
Verkkosivujen pääkäyttäjänä toimin minä Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteerin roolissa. Tehtävääni kuuluu kuntaviestinnän koordinointi ja toteuttaminen. Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginjohtaja, ja toimialojen tiedottamisesta vastaavat toimialat itse. Kaupungin tiedotusryhmä suunnittelee ja toteuttaa viestintää viestintä- ja markkinointisihteerin johdolla. (Akaan kaupungin
viestintäohje, 2019, 3.)
Sivustoa ylläpidetään päivittäin. Verkkosivuston päivittäminen on jaettu aihealueiden mukaan kaupungin eri yksiköiden viestintävastaaville. Päivitysoikeudet on
noin 30 henkilöllä. Minun vastuullani pääkäyttäjänä on tiedottaa kaupungin ajankohtaisista hankkeista ja uutisista sekä tapahtumista. Lisäksi vastaan etusivun
sisällöstä ja sivuston ulkoasusta. Jos sivuille on tarpeen tehdä rakenteellisia uudistuksia, minä teen ne.
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2.7 Verkkosivuston käytön analyysi
Saadakseni käsityksen nykyisen sivuston tilanteesta, seurasin Akaan kaupungin
verkkosivuston käyttöä Google Analyticsin avulla marras-joulukuussa 2016. Tavoitteena oli selvittää, mikä sisältö tai palvelut kiinnostavat käyttäjiä ja mitkä ovat
suosituimmat sivut. Lisäksi tutkin, millä hakusanoilla sivuille tullaan ja kuinka
monta sivua käyttäjä keskimäärin selaa. Oleellisia mittareita olivat istuntojen ja
kävijöiden määrät kyseisellä aikavälillä. Seuranta ei antanut kattavaa tietoa lapsiperheiden vanhempien käyttäytymisestä sivustolla, mutta valottaa yleistä käyttäjäliikennettä sekä vierailuja Lapset, nuoret ja perheet –osiossa.
Sivuston analyysin kannalta on tärkeää selvittää verkkosivujen välitön poistumisprosentti (Lalmas, Mounia & O’Brien, Heather & Yom-Tov, Elad, 2013, 57.) Sillä
tarkoitetaan sitä osuutta käyttäjistä, joka jättää sivuston alle 10 sekunnissa. Poistuminen antaa viitteitä siitä, että sivuilla oleva sisältö ei joko kiinnosta lainkaan tai
haluttua tietoa ei löydy riittävän helposti. (Lalmas ym. 2013, 57.)
2.7.1 Kävijämäärät
Akaan kaupungin verkkosivuilla oli marras-joulukuussa 2016 yhteensä 59 909
käyntiä eli istuntoa. Tämä tarkoittaa noin 982 istuntoa päivää kohden. Käyttäjiä
on ollut 28 296, ja istunnon aikana käyttäjä on vieraillut keskimäärin 2,8 sivulla.
Vierailu sivuilla on kestänyt noin 2 minuuttia 25 sekuntia (Kuva2).

KUVA 4. Istuntojen määrät Akaan kaupungin verkkosivustolla
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Välitön poistumisprosentti kaupungin aloitussivulta on ollut noin 50,57. Marshin
(2015) mukaan hyvä poistumisprosentti on 10–30 %, kun taas huonona voidaan
pitää 70–99 prosenttia. Välille 30–70 asettuvaa prosenttilukua, johon Akaan sivusto kuuluu, voidaan pitää kohtuullisena. Tavoitteena tulee silti olla pienempi
poistumisprosentti. Google Analyticsin mukaan käyttäjät saattavat poistua sivustolta heti esimerkiksi sivuston ulkoasun tai käytettävyysongelmien takia. On myös
mahdollista, että käyttäjät poistuvat sivustolta yhtä sivua katseltuaan, jos he löysivät tarvitsemansa tiedon.
Nielsenin (2011) mukaan tyypillinen kävijä vierailee sivustolla alle yhden minuutin
ajan. Akaan sivuilla keskimääräinen vierailu kesti 2 minuuttia 25 sekuntia, mikä
on huomattavasti yleistä kestoa pidempi. Luku antaa viitteitä siitä, että verkkosivujen sisältö kiinnostaa käyttäjiä. Toisaalta se saattaa kertoa, että haluttu tieto ei
löydy riittävän helposti, minkä vuoksi vierailuun kuluu aikaa.
2.7.2 Suosituimmat sisällöt
Useimmiten käyttäjät tulevat verkkosivuille kaupungin etusivun kautta. Sen
vuoksi etusivu on ensimmäisellä sijalla suosituimmissa sisällöissä. Tämän jälkeen suosituimmat sivut ovat pääotsikoiden ”Terveys ja perusturva” ja ”Lapset,
nuoret ja perheet”. Kiinnostavimmat alasivut ovat Akaan varhaiskasvatuksen ja
koulujen sekä lääkärien vastaanoton sivut. Tämä osoittaa, että koululaisten ja
varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ovat ahkerimpien käyttäjien
joukossa (Kuva 5).

KUVA 5. Akaan kaupungin verkkosivuston kiinnostavimmat sisällöt. Ensimmäisellä sijalla on sivuston etusivu.
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Myös pääotsikoiden ”Kaupunki ja hallinto” alta löytyvät sisällöt ovat keränneet
reilusti kävijöitä. Tämä tarkoittaa, että kaupungin päätöksenteko kiinnostaa käyttäjiä. ”Kulttuuri ja vapaa-aika” –osio löytyy kiinnostavimpien sisältöjen joukosta
sijalta yhdeksän.
Eniten käyttäjiä tulee Helsingistä (33,3 %), Akaasta (26,5 %) ja Tampereelta (14,1
%). Helsingistä tulevien käyttäjien suuri osuus johtuu siitä, että Analytics sijoittaa
älypuhelinten käyttäjät Helsinkiin, vaikka käyttäjä olisikin akaalainen. Käytössä
oleva Google Analytics ei anna erikseen dataa siitä, miten akaalaiset käyttäjät
sivustoa käyttävät ja mikä sisältö heitä kiinnostaa. Tätä asiaa selvitän käyttäjäkyselyn ja haastatteluiden avulla.
Suosituin lähde sivuille saapumisessa oli selvästi hakukone Google (60,5 prosenttia). Toiseksi eniten sivustolle saavuttiin luonnollisen tulon kautta, eli kirjoittamalla sivuston osoite osoiteriville (28,1 %). Sivustolle saapumisen lähteenä olivat lisäksi sosiaalisen median palvelu Facebook (2,1 %) ja hakukone Bing (1,9
%). Käytetyimmät hakusanat, joilla sivuille tultiin hakukoneiden kautta, olivat
akaa, akaan kaupunki, akaa.fi ja www.akaa.fi.
Pöytätietokoneen käyttäjiä oli 57,2 %, ja mobiilin 33,7 %, ja tabletin 9,1 %. Mobiilikäyttäjissä välitön poistumisprosentti oli suurempi kuin muilla laitteilla, 62,5 %
(pöytätietokone 48 %, ja tabletti 48 %).
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3 ASIAKASLÄHTÖINEN VERKKOVIESTINTÄ
Tässä kappaleessa määrittelen mitä asiakaslähtöinen verkkoviestintä tarkoittaa
ja avaan siihen vaikuttavia tekijöitä.
3.1 Käytettävyys
Julkisen hallinnon tietohallintoa koskevien JHS-suositusten (2014, 6) ISO 9241–
11-standardi määrittelee käytettävyyden seuraavasti: ”Kuinka hyvin määrätyt
käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen
määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi”. Kuntaliiton mukaan käytettävyys kuvaa sitä, kuinka hyvin palvelu vastaa käyttäjän tarpeita. Käytettävyyteen pyritään huomioimalla jo suunnitteluvaiheessa käyttäjän taidot sekä
osaaminen. (Kuntaliitto 2016.)
Krugin (2006) mukaan web-sivuston suunnittelijan tavoitteena pitäisi olla se, että
jokainen sivu on päivänselvä ja että keskivertokäyttäjä käyttäjä tietää jo yhdellä
vilkaisulla, mikä sivu on ja miten se toimii (Krug 2006,18). Ratkaisevaa ei ole
napsautusten määrä, vaan se, kuinka vaikea kukin napsautus on – kuinka paljon
se vaatii ajattelua ja kuinka varma käyttäjä voi olla siitä, että hän on tehnyt oikean
valinnan (Krug 2006, 41). Siukosaari (2002, 214) arvioi käytettävyyttä muun muassa seuraavilla kriteereillä: kertooko palvelu missä käyttäjä nyt on, mihin hän voi
mennä ja missä hän on ollut, kuinka nopeasti sivut latautuvat, kuinka luettavaa
teksti on, vastaako sisältö käyttäjän tarpeita, kuinka nopeasti käyttäjä löytää hakemansa ja miten se hänelle tarjotaan, ja toimiiko palvelu eri selainversioilla sekä
näyttölaitteilla.
JHS-suosituksessa (2014, 9) kannustetaan kehittämään asiointipalvelua sellaiseksi, että se on luonteva osa toiminta- tai asiointiprosessia. Lisäksi on tarpeen
huomioida verkkopalvelun eri keinot tukea sähköistä asiointiprosessia, esimerkiksi puhelin- ja verkkoneuvonnalla. Toisaalta Siukosaari (2002, 208) on sitä
mieltä, että verkkosivujen tekniikan on oltava niin sujuvaa ja käyttäjälle niin helppoa, ettei hänen tarvitse millään muulla välineellä ottaa yhteyttä saadakseen asiansa hoidetuksi. Hyvin suunnitellussa ja toimivassa nettipalvelussa asiakas saa
asiansa hoidettua ja vieläpä sujuvammin kuin muilla keinoilla.
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Verkkotekstin luettavuudesta Siukosaari (2002) muistuttaa, että ruudulta lukiessa
viesti menee varmemmin perille, jos tekstit on pilkottu lyhyiksi ja ytimekkäiksi.
Tärkein on kerrottava heti aluksi. Kappaleet saisivat olla korkeintaan 6-7 riviä pitkiä ja palstat suhteellisen kapeita. (Siukosaari, 2002, 215.)
3.2 Kohderyhmäviestintä
Juholinin (2010, 51) mukaan yritys tai yhteisö menestyy sitä paremmin, mitä onnistuneemmin se pystyy ottamaan huomioon sidosryhmiensä odotukset sekä ansaitsemaan olemassa olonsa oikeutuksen. Högström (2002) huomauttaa, että
toimivassa viestinnässä on ensin saavutettava kohderyhmän huomio ja sen jälkeen vaikutettava kohderyhmään viestin lähettäjän haluamalla tavalla. Viestintä
merkitsee myös mitä suurimmassa määrin tahtoa ja kykyä asettua kohderyhmän
asemaan ja ymmärtää, mitkä ovat sen tarpeet ja odotukset. Samalla pitää ottaa
huomioon kohderyhmän valmius vastaanottaa kyseinen viesti. (Högström 2002,
9–14).
Verkkoviestinnän etuna on, että siinä sidosryhmä- ja asiakasviestintä voidaan
kohdentaa huomattavasti tarkemmin kuin muissa kanavissa. Tämä kuitenkin
edellyttää käyttäjäkohderyhmien tarkkaa analysointia, käytön seurantaa ja ylläpidon jatkuvaa kehittämistä. (Juholin 2010, 326.)
3.3 Asiakaslähtöisyys
Asiakaslähtöisyyttä voidaan kuvata sekä ihmisoikeus-, perusoikeus-, että vapausoikeusnäkökulmasta (Väestöliitto, 2017). Vapausoikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeusturva sekä kotirauhan suoja ja vapaus uskontoon (Minilex, 2019).
Väestöliitto (2017) korostaa, että asiakaslähtöisyydessä asiakkaalla säilyy arvokkuuden tunne ja että asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toivomukset otetaan huomioon häntä koskevia päätöksiä tehdessä. Asiakkaan omaehtoisuudelle ja henkilökohtaiselle vakaumukselle annetaan arvoa kaikissa tilanteissa. Pyydettäessä asiakkaan suostumusta tiettyihin toimenpiteisiin, kuten tietojen luovuttamiseen, hänelle on kerrottava, mihin tietoja käytetään. (Väestöliitto, 2017.)
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Tuulaniemi (2011) nostaa asiakaslähtöisyyden osaksi organisaatioiden tai liiketoiminnan menestystä. Palvelun ytimessä on aina palvelun kuluttava asiakas eli
ihminen. Menestyvä yritys hyödyntää asiakkaista ja kohderyhmistä kerättävää
laadullista tutkimustietoa, eli heidän tarpeitaan, arvojaan ja motiivejaan, ja siirtää
sen asiakkaita kiinnostavaan muotoon. (Tuulaniemi 2011, 96–97). Olander
(2015) vahvistaa, että voimakas panostus käyttökokemukseen on nykyisin maailman johtavien yritysten toiminnan ytimessä. Onnistuneet tuotteet ja palvelut syntyvät ajattelutavasta, että koko organisaatio ajattelee ensisijaisesti loppukäyttäjää ja asiakasta. (Olander, 2015.)
Fischerin & Vainion (2014) mukaan asiakaskokemus on jokaisen asiakkaan subjektiivinen odotusarvo palvelukohtaamiselta. Se, miten tärkeä palvelun nopeus
tai saatavuus on asiakkaalle, vaikuttaa hänen tyytyväisyyteensä. (Fischer & Vainio, 2014.) Jokela (2016) kehottaa organisaatioita hyödyntämään asiakkaita
verkkosivujen kehittämistyössä, mutta hänen mukaansa asiakasta ei voida asettaa vastuuseen kehittämistyön laadusta. Aidossa asiakaslähtöisyydessä organisaation tehtävänä on tehdä tulkinta asiakkaan tarpeista ja sen pohjalta vastata
toteutuksen kehittämisen laadusta. Asiakas on ainoastaan siinä roolissa, jossa
hän voi tuottaa laadukasta tietoa kehittämistyöhön – oman ammattinsa, työnsä ja
työpaikkansa asiantuntijana. Käytännössä tämä tarkoittaa ainoastaan kahta roolia: 1) Asiakas on tiedon lähteenä työstään ja kehittämiskohteesta ja 2) asiakas –
erityisesti käyttäjä – on kehitettävän järjestelmän tai sen prototyyppien testaaja.
(Jokela, 2016.)
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4 KOHTI ASIAKASLÄHTÖISTÄ VERKKOVIESTINTÄÄ: AINEISTON KERUU
Tässä kappaleessa kerään tietoa lapsiperheiden tarpeista ja toiveista Akaan kaupungin verkkosivuilta. Hyödynnän tietoa asiakaslähtöisen konseptin kehittämisessä.
4.1 Verkkosivuston käyttäjäkysely lapsiperheille
Saadakseni laajan otannan lapsiperheiden kokemuksista verkkosivuista, päätin
toteuttaa heille kyselyn. Kyselyllä halusin selvittää vanhempien kokemuksia ja
näkemyksiä sivuista, sen helppokäyttöisyydestä ja sivuston eri asiointikanavista.
Toteutin kyselyn verkkokyselynä Webropol-työkalulla, koska olen tehnyt sillä
useita kyselyitä aikaisemmin. Kysymykset laadin tutustumalla erilaisiin malleihin
verkkosivuja koskevista asiakaskyselyistä ja soveltamalla niitä tutkimukseni tarpeisiin. Kävimme kysymykset läpi perusturvajohtajan, sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja nuorisosihteerin kanssa. Heidän nimensä liitettiin kyselyn
saatteeseen, millä tavoiteltiin vakuuttavuutta vastaajissa.
Kysely toteutettiin maaliskuussa 2017 ja se oli avoinna kahden viikon ajan. Linkki
kyselyyn oli kaupungin verkkosivustolla ja sitä jaettiin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Vastaajien tavoittamiseksi tietoa kyselystä lähetettiin suoraan
vanhemmille: koululaisten vanhemmat saivat viestin sähköisen reissuvihko Wilman kautta ja varhaiskasvatuksen asiakkaat suoraan varhaiskasvatusyksiköistä.
Kysely sisälsi seuraavat kysymykset:
1. Vastaajan sukupuoli
2. Vastaajan ikä
3. Mihin kohderyhmään kuulut?
4. Kuinka usein käytät Akaan kaupungin verkkosivustoa?
5. Mitä kautta päädyit Akaan kaupungin verkkosivustolle?
6. Millä laitteella käytät verkkosivustoa tällä hetkellä?
7. Mitä asioita etsit useimmin sivustolta?
8. Löysitkö viimeksi etsimäsi asian?
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9. Arvioi verkkosivuja alla olevista näkökulmista asteikolla 1-5
10. Mitä asiointia haluaisit tehdä kaupungin verkkosivujen kautta?
11. Onko Pyydä apua –palvelu sinulle tuttu?
12. Jos olet käyttänyt Pyydä apua -palvelua, miten arvioit sen toimivuutta ja
saamaasi palvelua?
13. Mitä puutteita sivustolla mielestäsi on?
14. Suosittelisitko sivustoa muille?
15. Muita kommenttejasi
Kyselyssä oli yksi kysymys, jossa vastaajat arvioivat verkkosivuston ominaisuuksia asteikolla 1-5. Kaksi kysymystä olivat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajilla
oli mahdollisuus jättää vapaamuotoinen vastaus. Valtaosa kysymyksistä oli strukturoituja kysymyksiä, eli kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi
asetettuja.
4.1.1 Käyttäjäkyselyn tulokset
Käytön määrä ja saapuminen
Sähköiseen kyselyyn vastasi kaikkiaan 143 henkilöä. Vastaajista 88 prosenttia
oli naisia ja 12 prosenttia miehiä. Suurin osa vastaajista oli 36–45-vuotiaita (57
prosenttia), 26–35-vuotiaita 27 prosenttia, 46–55-vuotiaita 13 prosenttia, 18–25vuotiaita yksi prosentti ja yli 56-vuotiaita yksi prosentti. Alle kouluikäisen vanhempia oli eniten, 38 prosenttia, ja kouluikäisen vanhempia 26 prosenttia. Yläkouluikäisen tai sitä vanhemman nuoren vanhempia oli kolme prosenttia kaikista vastaajista. Kolmasosalla oli eri-ikäisiä lapsia.
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KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma
Vastaajista vajaa puolet, 45 prosenttia, kertoi käyttävänsä sivustoa kuukausittain.
Sen sijaan viikoittain sivustolla vierailee 36 prosenttia vanhemmista. Vielä harvemmin kuin kuukausittain sivustoa käytti 16 % vastaajista. Vain kolme prosenttia
sanoi vierailevansa sivustolla päivittäin. Kysyttäessä sivustolle päätymisen lähdettä, valtaosa vastaajista kertoi sivuston olleen heille entuudestaan tuttu; jopa
68 prosenttia käyttäjistä sanoi päätyneensä sivustolle aiemman kokemuksen
seurauksena. Sosiaalisen median kanavien kautta sivustolle saapui 13 prosenttia
vastaajista. Hakukoneen kautta sivustolle saapui 11 prosenttia vanhemmista.
Käytössä olevista päätelaitteista pöytäkonetta tai kannettavaa tietokonetta kertoi
käyttävänsä puolet vastaajista. Sivuston käyttäjistä 44 % selasi verkkosivustoa
puhelimella, ja kuusi prosenttia tabletilla.
Haetut sisällöt
Kun käyttäjiä pyydettiin nimeämään useimmin etsittyjä asioita sivustolla, kaksi
kolmannesta nosti esiin yhteystiedot sekä tiedot tietystä asiasta tai palvelusta.
Seuraavaksi etsityimpiä olivat sähköisen asioinnin palvelut tai lomakkeet (37 %)
sekä uutiset ja tiedotteet (34 %). Aukioloaikoja etsi 30 %, tapahtumatietoja 20 %
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ja tietoa päätöksenteon etenemisestä 10 % vierailijoista. Maksuja etsi kuusi prosenttia ja palautetta halusi antaa kaksi prosenttia vastaajista. Kohdassa oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja.
Vapaaseen vastauskenttään annettiin seuraavat vastaukset: en etsi, häntä oli
käsketty asioida sivuilla, kaavoitus, päivähoidon varaus ja koulujen ruokalistat.

Haetuimmat sisällöt
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KUVIO 2. Haetuimmat sisällöt sivustolla
Etsimänsä asian löysi 85 prosenttia vastaajista, kun taas yhdeksän prosenttia ei
löytänyt haluttua tietoa. Toisaalta kuusi prosenttia ei osannut sanoa löytyikö haluttu asia sivuvierailun aikana. Niistä vastaajista, jotka eivät löytäneet haluamaansa, puolet kertoi, ettei haettua asiaa löydy sivustolta. Vastauksissa korostuivat erityisesti puutteelliset yhteystiedot. Vastaajat eivät esimerkiksi olleet löytäneet päivähoidon ja perhepäivähoitajien henkilöstön yhteystietoja.
Sähköinen asiointi
Kyselyssä vastaajat saivat kertoa, mitä asiointia he haluaisivat tehdä kaupungin
verkkosivuston kautta. Selvästi suosituimmat vastaukset olivat ajanvaraus (71 %)
ja sähköiset lomakkeet (64 %). Palveluun hakeutuminen (34 %), sähköpostilla
asiointi (29 %) ja sähköinen keskustelu- tai ajanvarauspalvelu (25 %) olivat hyvin
toivottuja. Sähköistä asiointia ei halunnut neljä prosenttia vastaajista. Vapaissa
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vastauksissa mainittiin muun muassa toiveet, että kaupungin luottamuselinten
esityslistat ja pöytäkirjat olisivat selkeämmässä muodossa, kaupunki vastaisi
saapuneeseen palautteeseen ja sivusto toimisi hyvin matkapuhelimella käytettäessä.
Kaupungin sosiaalityön ylläpitämä Pyydä apua –palvelu oli tuttu joka kolmannelle
käyttäjälle, ja yksi prosentti oli käyttänyt palvelua. Kaksi kolmannesta ei ollut kuullut siitä. Käyttäneistä neljä prosenttia kertoi olleensa tyytyväinen sitä kautta saamaansa apuun.
Toiveet, puutteet ja vapaa sana
Kyselyssä vastaajat saivat vapaasti kertoa sivustolla esiintyvistä puutteista. Vastauksia tuli 38, ja ne käsittelivät muun muassa seuraavia aiheita: tiedon löydettävyys tai asiat liian pitkän polun takana (18), tiedon riittämättömyys (8), tiedon
ajantasaisuus (7), sivuston ulkoasu (4) ja yhdenmukaisuuden puute (1). Sivustolle toivottiin lisää informaatiota Akaan harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä yrityksistä. Myös kuvia ja sähköistä asiointia toivottiin lisää. Joku ehdotti, että Akaassa tarjolla olevat tontit olisivat näkyvissä kartalla.
Muita verkkosivustoa koskevia vapaita kommentteja annettiin 28. Eniten niissä
tuotiin esille muun muassa, että sivuston ulkoasu on vanhentunut ja päivityksen
tarpeessa (9). Käyttäjät toivoivat, että verkkosivustoa kehitettäisiin niin sisällöltään kuin ulkoasultaan houkuttelevimmiksi ja markkinointihenkisemmiksi (6). Tiedon löydettävyyden parantaminen (5) sekä tiedon ajantasaisuus (3) nousivat
esiin myös vapaissa kommenteissa. Linkkien toivottiin erottuvan paremmin (2).
Toisaalta useat vastaajat kiittivät sitä, että sivuston ulkoasu ja sisältöä on kehitetty viime vuosina (4).
Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan Akaan verkkosivuston eri ominaisuuksia asteikolla 1-5, yleisarvosanaksi käyttäjät antoivat 3,3. Parhaan keskiarvosanan sai
sivuston yhdenmukaisuus, joka oli 3,5. Sivuston helppokäyttöisyydelle annettiin
arvosanaksi 3,3 ja tiedon löydettävyydelle 2,9. Tiedon laatu eli sisällön informatiivisuus sai arvosanaksi 3,1. Ulkoasulle käyttäjät antoivat arvosanan 3. Sivustolla
käytössä oleva hakutoiminto sai arvosanan 2,9.
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KUVIO 3. Sivuston arviointi asteikolla 1-5
Sivustoa suosittelisi muille 49 prosenttia vastaajista, kun taas 13 prosenttia ei
suosittelisi muille käyttäjille. Vastaajista 38 prosenttia ei osannut sanoa, suosittelisiko sivustoa vai ei. Suositteluprosentit eivät ole hyvät vaan niissä on selvästi
parantamisen varaa.
4.1.2 Käyttäjäkyselyn tulosten analyysi
Kyselyn avulla sain tärkeää informaatiota verkkosivuston käyttäjien tottumuksista
ja kokemuksista. Valtaosa vastaajista, 88 prosenttia, oli naisia. Koska vastaajia
oli 143, tämä ei kerro, ovatko verkkosivuston käyttäjät ylipäätään useimmin naisia, mutta mielestäni se antaa viitteen siitä, että näin on.
Yli puolet vastaajista, 57 prosenttia oli iältään 36–45-vuotiaita. Seuraavaksi suurin käyttäjäryhmä oli 26–35-vuotiaat (27 prosenttia) ja 46–55-vuotiaat (13 prosenttia). Vastanneista valtaosa edustaa siis ikäryhmää 26–55 vuotta.
Kysyttäessä sivuvierailujen määrää, yleisin vastaus oli, että sivustolla käydään
kuukausittain. Näin kertoi 45 prosenttia vastanneista. Seuraavaksi yleisimpiä
vastauksia olivat viikoittain (36 prosenttia) sekä harvemmin kuin kuukausittain (16
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prosenttia). Tulokset olivat minusta yllättäviä. Olin ollut käsityksessä, että viikoittain vierailevien osuus olisi suurempi. Sivustolle saapumisen lähde sen sijaan
vahvisti ennakkokäsitykseni, sillä jopa 68 prosentille käyttäjistä sivusto oli entuudestaan tuttu ja siellä oli käyty aiemmin. Sosiaalinen media ja hakukoneet jäivät
vastauksissa selkeästi toissijaisiksi saapumislähteiksi. Tämä kertoo osaltaan
siitä, että sivuston olemassaolo tiedetään hyvin, mikä on kunnan viestinnän näkökulmasta erittäin myönteinen asia.
Joka toinen vastanneista kertoi käyttävänsä verkkosivustoa pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen kautta. Matkapuhelimen käyttäjiä oli hieman vähemmän, 44
prosenttia. On mahdollista, että matkapuhelinta ei käytetä niin paljon, koska sivusto koetaan hankalaksi sillä luettaessa, tai sitten vastaajat käyttävät mieluummin pöytäkonetta. Tähän asiaan en valitettavasti saanut vastausta kyselyssä.
Useimmin haetut sisällöt, koskivat yhteystietoja sekä tietoa tietystä asiasta tai
palvelusta. Näitä korosti kaksi kolmannesta. Keskenään lähes yhtä haettuja olivat
sähköisen asioinnin palvelut ja lomakkeet (37 %), uutiset ja tiedotteet (34 %) ja
aukioloajat (30 %). Näissä vastauksissa korostuu tiettyyn kaupungin palveluun,
yksikköön tai niiden aukioloaikoihin liittyvä tiedonhaku. Sivustolta siis tullaan pääasiassa etsimään tietoa tiettyyn, jo ennalta tiedossa olevaan, asiaan liittyen. Toissijaiseen asemaan jäävät varsinainen asiointi ja ajankohtaisten uutisten selailu.
Pidän näitä tuloksia hyvin merkittävänä informaationa sivuston kehittämisen näkökulmasta. Kun uutta verkkosivustoa suunnitellaan, on tärkeää, että palvelut ja
yhteystiedot löytyvät helposti. Vastanneista 85 prosenttia kertoo löytäneensä halutun tiedon, joten nykyistä sivustoa voidaan pitää selkeänä.
Selkeinä puutteina nousivat esiin tiedon löydettävyys sekä klikkauksien määrä.
Käyttäjien mielestä etsityt asiat ovat liian pitkän polun päässä ja siten vaikeasti
löydettävissä. Tässä on myös mietittävää sivustoa kehitettäessä; alasivujen karsiminen ja polkujen tiivistäminen saattavat olla tarpeen. Sivustolla oleva haku ei
käyttäjien mielestä toimi toivotusti.
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Yllätyin siitä, että päätöksenteon eteneminen oli vierailun motiivina vain joka kymmenennellä vierailijalla. Tämä herättää kysymyksen, eikö päätöksenteko kiinnosta vai eivätkö käyttäjät vain tiedä, että sivustolla on mahdollista selata päätöspöytäkirjoja ja asialistoja?
Sähköiseen asiointiin käyttäjillä oli runsaasti toiveita. Erityisesti ajanvarauspalvelut (71 %) ja sähköiset lomakkeet (64 %) korostuivat vastauksissa. Tämän päivän
kuntalaiset haluavat entistä enemmän hoitaa ajanvarauksen, asioinnin, neuvonnan ja yhteydenoton sähköisesti. Kyselyssä haluttuja kanavia olivat erilaiset verkkopalvelut, sähköposti ja chat-palvelu.
Sähköisten palveluiden kehittämisestä hyvänä esimerkkinä on sivustolla oleva
Pyydä apua – palvelu lapsiperheille. Palvelusta tiesi vain joka kolmas vastanneista, ja sitä oli käyttänyt ainoastaan yksi prosentti vastaajista. Palvelun käyttäjiä
on vielä vähän. Kuntalaiset toivovat sähköistä asiointia, mutta toisaalta eivät
myöskään aina tiedä saatavilla olevia palveluita.
Akaan kaupungin verkkosivuston saama yleisarvosana 3,3 on hyvin positiivinen,
etenkin kun ottaa huomioon saadun palautteen ja esille nousseet kehittämiskohdat. Sivustoon ollaan kaikkiaan melko tyytyväisiä. Tiedon löydettävyyteen, riittävyyteen ja ajantasaisuuteen tulee kaikkiaan kiinnittää erityishuomiota. Suositteluprosentti, 49 prosenttia, ei ole kovin hyvä.
Vapaa sana – osiossa nousi esiin sivuston vanhentunut ulkoasu. Sivusto on yli
10 vuotta vanha, mikä mielestäni väistämättä näkyy suhteessa muihin nykyaikaisiin verkkosivuihin. Ulkoasulta toivottiin houkuttelevuutta ja markkinointihenkisyyttä, mikä osaltaan nostaisi kaupungin imagoa ja voisi houkutella tutustumaan
sivustolla esiteltyihin kaupungin palveluihin ja muuhun tarjontaan laajemminkin.
Niin ikään halutun tiedon löydettävyys sekä ajantasaisuus korostuivat vapaassa
palautteessa.
4.2 Ryhmähaastattelu lapsiperheille
Kyselyn lisäksi halusin selvittää tarkemmin, miten lapsiperheiden edustajat kokevat verkkosivuston käytön. Valitsin menetelmäksi ryhmähaastattelun, sillä arvioin
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haastattelutilanteen avaavan uusia näkökulmia ja yksityiskohtaisempia kokemuksia aiheesta. Ryhmässä samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat pääsisivät jakamaan ajatuksiaan vapaasti. Ojasalon ym. (2009, 100) mukaan ryhmähaastattelussa on tyypillisesti noin 6-12 henkeä. Omaan haastatteluuni osallistui
kuusi henkilöä. Haastateltavia henkilöitä etsittiin koulujen ja yhdistysten, kuten
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Halusin pääosin mukaan lapsiperheiden vanhempia, jotka olivat kokeneita sivujen käyttäjiä. Kaikki haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat käyttäneet verkkosivustoa aiemmin. Lähtötasot kuitenkin
poikkesivat toisistaan. Haastattelun avulla halusin selvittää, mitä mieltä käyttäjät
ovat sivuston asiakaslähtöisyydestä, navigaatiosta, ulkoasusta, käytettävyydestä
ja vuorovaikutteisuudesta.
4.2.1 Tutkimusaineiston keruu
Ryhmähaastattelu järjestettiin Akaan kaupungintalolla 11.4.2017. Paikalla olivat
lisäkseni kuusi haastateltavaa. Selvitin verkkosivujen käytettävyyteen sekä ylipäätään lapsiperheiden palvelutarpeisiin liittyviä seikkoja näyttämällä ryhmälle sivustoa ja esittämällä siitä kysymyksiä. Tallensin haastattelun kahdelle eri sanelulaitteelle. Kaikki haastateltavat olivat naisia, ja heidän perheessään oli yhdestä
kolmeen lasta iältään 1-10 vuotta.
Haastattelu sisälsi seuraavat kysymykset:
1.

Millaista lapsiperheen elämä ylipäätään on?

2.

Mikä teille on tärkeintä arjen sujumisen kannalta?

3.

Mitä kaupungin palveluita olette käyttäneet?

4.

Mihin kaupungin palveluissa olette olleet tyytyväisiä tai tyytymättö-

miä ja miksi?
5.

Mikä palveluiden toimivuudessa on erityisen tärkeää?

6.

Mitä kaupungin viestintäkanavia käytätte?

7.

Kuinka usein käytätte Akaan kaupungin verkkosivuja?

8.

Mitä haette verkkosivustolta?

9.

Haluaisitteko asioida enemmän sähköisesti kaupungin kanssa?

10.

Onko kaupungin sivuilla oleva Pyydä apua – painike tuttu?

11.

Miten kaupungin palvelut toimisivat ideaalitilanteessa?
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12.

Miten verkkosivut toimisivat ideaalitilanteessa?

13.

Mitä ajatuksia verkkosivusto herättää visuaalisesti?

14.

Onko sivustolla helppo edetä ja löytää haluttu tieto?

15.

Onko lapsiperheiden osion navigaatio mielestänne looginen?

16.

Mikä sivustossa on toimivaa ja mikä ei?

17.

Mikä kunnan sivuston toimivuudessa on tärkeintä?

18.

Miten muuten sivustoa voisi vielä parantaa?

19.

Muita ajatuksia sivustosta?

Haastattelu alkoi lapsiperhearjesta keskustelemalla. Haastateltavat kertoivat elävänsä melko kiireistä arkea, jota rytmittävät vanhempien työt, lasten koulunkäynti
ja päivähoito sekä vanhempien ja lasten harrastukset. Vauhdikkaassa rytmissä
pysyminen edellyttää, että vanhempien vastuut on jaettu tasapuolisesti ja tehtävissä joustetaan tarpeen mukaan.
Kaupungin palveluista haastateltavat olivat käyttäneet neuvolaa, hammashuoltoa, varhaiskasvatusta, koulua, terveydenhuoltoa, leikkipuistoja, uimarantoja,
hiihtolatuja, pulkkamäkiä, rakennusvalvonnan palveluita, kirjastoja, kuntosaleja ja
tapahtumia. Palveluista keskusteltaessa kolme haastateltavaa kertoi olevansa
tyytymättömiä varhaiskasvatuksen palveluihin, erityisesti hoitoon hakemiseen ja
tiedonkulkuun. Hakeminen oli koettu hankalaksi, verkkosivujen sisältö epäselväksi ja puhelimitse saatu neuvonta ristiriitaiseksi. Ylipäätään tiedonkulku koettiin
tärkeäksi; yksi haastateltava lisäsi, että etenkin Akaan kaltaisessa pienessä kunnassa viestinnän tulee olla nopeaa.
Kaupungin hyödyntämistä viestintäkanavista haastateltavat olivat käyttäneet
verkkosivuja, yhteisöpalvelu Facebookia ja sähköistä reissuvihko Wilmaa. Verkkosivujen käytön aktiivisuus oli kolmella haastateltavalla noin pari kertaa kuukaudessa, yhdellä välillä jopa päivittäistä, yhdellä pari kertaa vuodessa. Käyttäjät hakivat verkkosivustolta hyvin monenlaisia asioita: tiedotteita, tapahtumia, aukioloaikoja, ohjeita, päätöksenteon etenemistä, yhteystietoja, kaupungin tarjoamia
harrastusmahdollisuuksia ja – paikkoja sekä kaupungin karttoja.
Kaikki haastateltavat toivoivat, että asiointi kaupungin kanssa onnistuisi nykyistä
enemmän verkon kautta. Heidän mielestään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa
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käytetään edelleen paljon paperisia lomakkeita, mikä ei ole mielekästä, sillä paperilomake saattaa hukkua tai unohtua väärään paikkaan. Varhaiskasvatukseen
toivottiin samantyyppistä sähköistä reissuvihko Wilmaa kuin kouluissa.
Myönteistä palautetta sai hoitoaikojen ilmoittamiseen tarkoitettu sähköinen järjestelmä, mikä toimii käyttäjien mielestä hyvin. Haastateltavat kertoivat lisäksi, että
kouluvuoden aluksi lapsen tiedot pitää ilmoittaa kaupungille kahteen eri yksikköön. Tähän toivotaan sujuvuutta niin, että yksi ilmoitus riittäisi ja tieto kulkisi yksiköiden välillä. Yksi haastateltavista toivoi, että varhaiskasvatuksessa olisi käytössä verkossa toimiva chat-palvelu, josta saisi apua ja neuvontaa. Lapsiperheille
suunnatusta Pyydä apua – painikkeesta kukaan ei ollut kuullut aikaisemmin.
Sivuston helppokäyttöisyys
Haastateltavien mielestä on ensisijaisen tärkeää, että kaupunki viestittää verkkosivujen avulla olevansa olemassa kuntalaisia varten. Lähtökohtana asiakasviestinnässä tulee olla se, mitä kunta voi tarjota asiakkaalle, ei se, miten organisaatio
toimii. Eräs haastateltava kiteytti asian: ”Tulee hyvä palvelukokemus ja että kaupunki haluaa tarjota hyvän paikan asua ja elää.” Lisäksi korostettiin, että sivuilla
vierailee paljon sellaisia, jotka eivät tiedä Akaan kaupungista mitään.
Kysyin haastateltavilta, millaiset olisivat hyvin toimivat verkkosivut. Haastateltavien mielestä toimivilta verkkosivuilta löytyy helposti haluttu tieto. Tiedon tulee
löytyä selkeäksi rakennetun polun päästä. Haastateltava kertoi etsineensä hammaslääkärin osoitetta erittäin kauan, mikä kertoo siitä, että palveluiden tiedot ovat
usein monen klikkauksen päässä vaikeasti löydettävissä. Yhteystiedot hammashuollon ja neuvolan palveluihin voisivat olla ensimmäisinä löydettävissä yksikön
yleisesittelyn tai hallinnon yhteystietojen sijaan.
Yksi haastateltava toi esiin, että sivuille voisi kysymyslauseita ja vinkkisanoja,
esim. ”Oletko väsynyt? – Pyydä apua täältä”. Nämä kiinnittäisivät käyttäjän huomion ja auttaisivat nopeasti oikealle sivulle. Osioiden otsikoiden toivottiin olevan
asiaan johdattelevia, esimerkiksi ”Työt alkavat, mistä apua lastenhoitoon?”, mikä
helpottaisi haetun asian löytymistä.
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Tiedon löydettävyyden lisäksi sivujen tulee olla miellyttävät niin sisällöltään kuin
ulkoasultaan. Käyttäjät toivoivat palveluista nykyaikaiset ja houkuttelevat esittelyt, mitkä nyt puuttuvat monilta yksiköiltä. Sisällön tuottamisessa voisi hyödyntää
kuntalaisia ja kertoa heidän nimellään ja kasvoillaan, miksi pitävät tietystä palvelusta tai paikasta.
Käyttäjien mielestä sivuilla olevat kuvat, esitteet ja linkit elävöittävät sivustoa ja
luovat positiivista mielikuvaa kaupungista. He ehdottivat karttoja päiväkotien ja
leikkipuistojen sijainnista sekä koulujen oppilasalueista ja päiväkotien hoitoalueista. Nyt näitä alueita ei ole sivuilla kerrottu, vaikka esimerkiksi päivähoitoon hakiessa kuntalaisella pitää olla tiedossa alue, johon hän kuuluu. Sivustolle toivottiin
vanhemmuuden teemoihin liittyviä linkkejä ja lukuvinkkejä sivuston ulkopuolelle.
Haastateltavat pitivät tärkeänä, että sivusto toimii eri päätelaitteilla ja sisältö mukautuu erikokoisiin näyttöihin, eli ne ovat responsiiviset. Sivustolla tulee olla toimiva hakukenttä, josta voi hakea sisältöä asiasanoilla. Nykyistä hakutoimintoa
pidettiin huonona, sillä haluttua sisältöä ei löydy.
Lapsiperheiden sivut
Pyysin haastateltavia kertomaan ajatuksiaan Lapset, nuoret ja perheet –osiosta.
Useat heistä olivat aloitussivusta sitä mieltä, että sivulla on liian paljon tekstimassaa ja halutun tiedon löytäminen on vaikeaa. Sen sijaan toivottiin lyhyitä tekstiosioita, jotka on pilkottu aiheiden mukaan ja otsikoitu selkeästi. Sivuston valikossa
asiat ovat aakkosjärjestyksessä, mutta haastateltavat ehdottivat, että asiat olisivat järjestyksessä lapsen ikävaiheiden mukaan: varhaiskasvatus, esiopetus ja
koulut.
Haastateltavat toivoivat kuntalaisille tuttuja termejä ja heidän käyttämäänsä
kieltä. Esimerkiksi varhaiskasvatus ei ollut sanana tuttu kaikille. Sen sijaan samaa asiaa tarkoittava päivähoito on. Palautetta tuli lisäksi varhaiskasvatuksen
maksuja koskevasta tekstistä, jonka sävy koettiin negatiiviseksi, jopa uhkailevaksi. Esimerkiksi maksujen myöhästymistä seuraavaa sanktiota oli haastatelta-
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vien mielestä korostettu tarpeettoman paljon. Haastateltava 6 ehdotti, että päivähoitoon hakemisen vaiheista voisi tehdä verkkosivuille ohjevideon. Asia on hankala, joten hakuprosessin esitteleminen kaipaa havainnollisuutta.

Lapsiperheiden osiossa olevan yhteydenottokanavan nimi ”Pyydä apua” keräsi
haastateltavilta kritiikkiä. Avun pyytäminen koettiin negatiiviseksi termiksi, mikä
nostaa kuntalaisten kynnystä ottaa yhteyttä. Haastateltavat ehdottivat nimeksi
Jelppi, mikä olisi helposti lähestyttävämpi nimi kanavalle. Kaupunki lupaa vastata
yhteydenottoon kolmen arkipäivän kuluessa, mitä pidettiin pitkänä aikana. Haastateltavat toivoivat, että sivustolle perustettaisiin lapsiperheiden chat-palvelu,
jonka kautta mieltä askarruttaviin kysymyksiin saisi vastauksen nopeasti.
4.2.2 Sivuston toimivuus ja kehittämisehdotukset
Lopuksi pyysin haastateltavia pohtimaan sivuston toimivuutta ylipäätään. Keskustelussa nousi esiin, että sivuston pitää toimia eri päätelaitteilla ja mukautua
näytön kokoon.
Tiedon löydettävyyteen toivottiin parannusta. Haastateltavien mielestä etsitty
tieto löytyy, mutta usein etsintä on pitkän polun ja monen klikkauksen takana.
Valikkoon toivottiin vähemmän alakohtia. Esimerkiksi terveyspalveluissa alakohtia on paljon, mikä hankaloittaa selailua. Terveyspalveluiden pääsivulla on myös
keskeisellä paikalla hallinnon henkilöstön yhteystiedot, vaikka haastateltavien
mielestä ensimmäisenä tulisi olla palveluiden, kuten neuvoloiden ja hammashoidon tiedot. Tästä haastateltava sanoi: ”Ylilääkärin yhteystietoja en tarvitse
koskaan ja se näkyy heti ensimmäisenä.” Toisena esimerkkinä haastateltavan
mielestä on vaikea löytää kohta, jossa voi ilmoittaa erikoisruokavalio-oppilaan
poissaolosta. Ratkaisuksi ehdotettiin toimivaa hakutoimintoa, joka koettiin tällä
hetkellä hieman huonosti toimivaksi. Haastateltavat eivät kuitenkaan yksilöineet
mikä nykyisessä hakutoiminnossa toimii huonosti.
Sivuston visuaalisuuteen toivottiin kaikkiaan enemmän raikkautta ja modernia ilmettä. Kuvien lisääminen toisi sivustolle elävyyttä ja värikkyyttä. Sivuston kieleen
toivottiin lisää kansanomaisuutta ja kuntalaisten käyttämien termien suosimista.
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Haastateltavat huomauttivat, että kaikessa sisällössä pitäisi ajatella käyttäjän näkökulmaa. Lähtökohtana tulisi olla, että käyttäjä ei tiedä Akaan kaupungista mitään.
Uusina ideoina haastateltavat ehdottivat palveluiden esittelyiden parantamista ja
havainnollistamista. Kohteiden esittelyssä voisi hyödyntää kuntalaisia, jotka kertoisivat mikä on heidän suosikkikohteensa. Lisäksi vanhemmat toivoivat palveluita kartoille.
4.2.2 Ryhmähaastattelun tulosten analyysi
Lapsiperheiden vanhemmille toteuttamani haastattelu osoittautui tiedonkeruun
kannalta tärkeäksi ja sen avulla sain paljon hyviä, yksityiskohtaisia ehdotuksia ja
ideoita sivuston kehittämiseen. Olin positiivisesti yllättynyt osallistujien motivaatiosta; kaikki olivat hyvin innostuneita aiheesta ja aidosti halukkaita kehittämään
kaupungin viestintää. Haastateltavat analysoivat verkkosivustoa kuntalaisina ja
myös ymmärsivät sen merkityksen kaupungin imagolle.
Verkkosivujen käytön aktiivisuus vaihteli runsaasti haastateltavasta riippuen,
mutta puolet heistä vieraili sivustolla pari kertaa kuukaudessa. Lapsiperheiden
vanhemmat etsivät sivustolta tietoa laajasti - lapsiperheille suunnatut palvelut,
kaupungin päätöksenteko, tiedotteet, harrastusmahdollisuudet ja yhteystiedot
kiinnostavat. Sivustoa kehitettäessä on siis huomattava, että lapsiperheitä kiinnostavat heille kohdennetun sisällön lisäksi kaikki kaupungin toiminta ja palvelut.
Asiointi ja vuorovaikutteisuus
Vanhemmat toivoivat, että asiointi kaupungin kanssa olisi nopeaa ja tehokasta.
Sähköiseen asiointiin he suhtautuivat hyvin myönteisesti. He toivoivat, että kouluun tai varhaiskasvatukseen voisi ilmoittautua sähköisesti ilman paperisten lomakkeiden täyttämistä. Koulujen reissuvihko Wilmaa pidettiin toimivana viestintäkanavana koulun ja kodin välillä. Vastaavalle kanavalle olisi heidän mielestään
tarvetta myös varhaiskasvatuksessa.
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Lapsiperheille on tärkeää, että tieto lapsen asioista siirtyisi kaupungin eri yksiköiden välillä. Vanhempien mukaan tällä hetkellä esimerkiksi koulua käyvästä lapsesta tulee ilmoittaa samat tiedot kahteen eri yksikköön, mikä tuntuu vanhemmista raskaalta. Tieto pitäisi saada kulkemaan paremmin kaupungin eri yksiköiden ja asiointikanavien välillä.
Vanhemmat haluavat saada kaupungin henkilöstöön yhteyden helposti ja nopeasti. Tämä toteutuisi lapsiperheiden chat-palvelun kautta. Samalla periaatteella
toimii jo olemassa oleva Pyydä apua -painike, mutta sen ongelmana on, että siitä
ei oikeastaan tiedetä. Lisäksi palvelun nimi on käyttäjien mielestä luotaantyöntävä eikä se houkuttele käyttämään palvelua. Mielestäni painikkeen nimeämistä
kannattaisi miettiä uudelleen. Chat-kanavan käyttöönottoa sivustolle tulee pohtia
jatkossa.
Tiedon löydettävyys ja helppokäyttöisyys
Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että sivuston toimivuudessa tärkeintä on
halutun tiedon löytyminen helposti. Vanhemmat korostivat, että sisällön suunnittelussa tulee ajatella yksinomaan käyttäjän tarpeita, ei sitä, mitä kaupunki haluaisi kussakin yhteydessä kertoa. Käyttäjää auttaa, kun otsikot kuvaavat sisältöä
mahdollisimman hyvin. Helppokäyttöisyyttä edesauttavat otsikoiden ja tekstimassojen rajoitettu pituus, eli kappaleiden tulee olla lyhyitä ja selkeitä. Väliin voi sijoittaa kysymyksiä, kuten ”Tarvitsetko jeesiä?”, jotka ohjaavat käyttäjää tarpeen
mukaiselle sivulle. Tekstissä pitäisi suosia kuntalaisten käyttämää ja helposti ymmärrettävää kieltä.
Haastateltavat kertoivat, että yksi tärkeimmistä haetuista asioista sivustolla ovat
eri palveluiden yhteystiedot. Tämän vuoksi keskeisten palveluiden yhteystiedot
tulee löytyä heti kunkin sivun alusta. Käyttäjien mukaan tällä hetkellä joillakin sivuilla näkyy ensimmäisenä hallinnon yksikön yhteystiedot, vaikka harva kuntalainen tarvitsee niitä. Enemmän kiinnostaa itse palveluun hakeutuminen.
Helppokäyttöisyyteen liittyy myös klikkausten määrä. Käyttäjät pitävät turhauttavana, jos alasivuja on paljon ja tiedon ääreen pääseminen edellyttää useita klikkauksia. Omasta näkökulmastani tämä on haastavaa erityisesti sen vuoksi, että
kaupungin tuottamia palveluita ja toimintoja on hyvin paljon. Toisaalta olen itse
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käyttäjänä törmännyt samaan ongelmaan vieraillessani eri kuntien verkkosivuilla.
Jos Akaa onnistuisi rakentamaan helppokäyttöiset sivut, se voisi erottua joukosta
positiivisesti.
Saadun palautteen perusteella viestinnän tyyli on tärkeä osa kokemusta, joka
verkkovierailusta syntyy. Kuntalaisten arvostaminen näkyy siinä, että palvelut
tuodaan esiin asiakaslähtöisesti ja selkeästi. Sivuston tulee olla rakennettu niin,
että käyttäjän ei tarvitse etukäteen tuntea Akaata. Se mikä ei löydy nopeasti silmäilemällä, löytyy viimeistään toimivan hakutoiminnon avulla.
Ulkoasu
Käyttäjien mielestä miellyttävä ulkoasu viimeistelee onnistuneen sivustovierailun.
Ulkoasun avulla voidaan viestittää kaupungin vahvuuksista ja luoda positiivista
imagoa. Tärkeässä roolissa ovat hyvät kuvat, jotka tuovat sivustolle Akaan ilmettä. Yksiköiden ja toimintojen esittelytekstit ovat vanhanaikaisia ja kappaleet
pitkiä. Mielestäni oli hieno ehdotus esitellä kaupungin palvelut nykyaikaisesti ja
houkuttelevasti. Niissä voisi hyödyntää kuntalaisia ja kertoa heidän nimillään ja
kasvoillaan, miksi pitävät tietystä palvelusta tai paikasta. Suosittelu voisi toimia
tehokkaammin kuin se, että kaupunki itse vakuuttaa palveluiden toimivan.
Haastattelussa kävi ilmi, että vanhemmat toivovat palveluiden sivuille karttoja. Ne
auttaisivat vanhempia varhaiskasvatukseen hakemisessa ja kouluun ilmoittautumisessa. Minulle oli uusi tieto, että varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa vanhemman tulee tietää, mihin varhaiskasvatusalueeseen hänen lapsensa kuuluu. Käyttäjien mielestä sivuston tulee toimia kaikilla päätelaitteilla ja sisällön pitää mukautua erikokoisiin näyttöihin. Mainittakoon, että tätä analyysia tehdessäni sivustolla
oli otettu tämä ominaisuus käyttöön. Uudistus oli kuitenkin jäänyt teknisesti vajaaksi, joten nykyinen sivusto toimii edelleen parhaiten pöytäkoneella.
4.3 Esimerkkejä asiakaslähtöisistä kuntien verkkosivustoista
Verkkosivujen asiakaslähtöisyyden parantaminen on tällä hetkellä ajankohtaista
monissa Suomen kunnissa. Avointen, älykkäiden palveluiden kehittäminen on
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esimerkiksi Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen 6Aika-strategian tavoitteena. Yhteistyötä tekemällä halutaan synnyttää maahan uusia, fiksuja palveluita ja toimintamalleja. (6Aika-verkkosivut, 2019).
Saadakseni yleiskuvan muiden Suomen kuntien verkkosivuista, tässä kappaleessa tarkastelen joitakin esimerkkejä. Valitsin kohteiksi Naantalin, Pirkkalan ja
Turun, sillä ne ovat saaneet kiitosta asiakaslähtöisyydestään. Suomen OnlineTutkimus Oy järjestää joka toinen vuosi käyttäjätutkimuksen suomalaisten kuntien verkkosivuista. Vuonna 2017 tutkimukseen osallistui 14 kuntaa, joista Naantali sijoittui kärkeen. Kaupunki on menestynyt hyvin myös aikaisemmissa tutkimuksissa – se nousi ensimmäiseksi vuonna 2014 ja 2012.
Turun kaupunki menestyi Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemässä arviossa
kuntien verkkosivuista. (Penttinen 2018, 15). Valitsin lisäksi vertailuun Pirkkalan,
sillä se on Pirkanmaalla lähellä Akaata sijaitseva, voimakkaasti kehittyvä ja kasvava kunta. Pirkkala kilpailee Akaan kanssa asukkaista ja yrittäjistä.
Vertailussa pyrin tarkastelemaan, millä tavalla asiakaslähtöisyys on huomioitu sivuilla. Päätin etsiä Akaan sivujen kiinnostavimpia sisältöjä: varhaiskasvatus, koulut, lääkärin vastaanotto ja kaupungin päätöksenteko. Arvioin sivustoja neljästä
näkökulmasta: tiedon löydettävyys, rakenne, ulkoasu ja tekstin selkeys. Valitsin
käyttööni pöytäkoneen selaimen, jotta sivujen silmäileminen olisi sujuvaa.
4.3.1 Naantalin kaupunki
Naantalin kaupungin verkkosivujen etusivulla huomio kiinnittyy luonnonläheiseen
pääkuvaan, jossa tyttö kävelee metsässä. Aloitussivulla on myös mainoskuva tulevista asuntomessuista. Valikko löytyy sivuston yläreunasta. Pääotsikoiden alta
löytyvät alaotsikot ja sähköisen asioinnin palveluita omalla palstallaan.
Oheisessa kuvassa on näkymä Naantalin kaupungin verkkosivuston aloitussivusta.
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KUVA 6. Näkymä Naantalin kaupungin verkkosivuston etusivusta
Suorittamani haut onnistuvat helposti valikon kautta. Erikoisuutena sivustolla on
Naantalin oma verkkokauppa, josta voi esimerkiksi ostaa pääsylippuja tai maksaa kurssimaksun harrastukseen. Se vaikuttaa asiakaslähtöiseltä palvelulta.
4.3.2 Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunnan sivuilla ei ole yhtä isoa pääkuvaa, vaan Ajankohtaista-palsta,
jossa on kolme nostoa kuvien kera. Valikon otsikoissa ei ole lainkaan palveluita,
vaan ne löytyvät erikseen Palvelut-osiosta. Käyttäjän täytyy siis klikata erikseen
nähdäkseen palvelut, mikä eroaa Naantalin sivuista.
Oheisessa kuvassa näkyy Pirkkalan kunnan verkkosivuston etusivu.
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KUVA 7. Näkymä Pirkkalan kunnan verkkosivuston etusivusta
Tuntumani mukaan Pirkkalan sivuilla on panostettu siihen, että asiakkaan hakema tieto löytyy. Etusivulla on jopa kolme erilaista hakutoimintoa: yleinen haku,
tietyn palvelun haku ja asiointihaku. Testausmielessä hakemani tiedot löytyvät
hyvin ja toiminnot vaikuttavat sujuvilta. Lisäksi käytössä on vuorovaikutteinen
chat-palvelu.
4.3.3 Turun kaupunki
Turun kaupungin sivuston visuaalinen ilme on vertailukunnista selvästi näyttävin.
Pääkuva esittelee ihmisen kasvot huivin peitossa. Tulkitsen, että sivuston halutaan herättävän mielikuvia ja markkinoivan Turkua kulttuuripääkaupunkina. Kuvan päällä sijaitsevassa tekstiruudussa on nostona ajankohtainen uutinen. Pääkuva ja uutinen ovat vaihtuvia eli ne muuttuvat etusivulle palatessa. Päävalikko
sijaitsee yläreunassa.
Oheisessa kuvassa on näkymä Turun kaupungin verkkosivuston etusivulta.
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KUVA 6. Näkymä Turun kaupungin verkkosivuston etusivun yläosasta
Myös Turun sivuilla tiedon löydettävyyttä on pyritty helpottamaan eri keinoilla.
Valikon yläpuolelle on nostettu erikseen kohderyhmät: lapsiperheet, maahanmuuttajat, matkailijat, nuoret, seniorit, työnhakijat ja vammaiset. Oikeassa reunassa oleva Suosittelemme-osio, johon on nostettu tiettyjä palveluita. Nämä linkit
on todennäköisesti valittu sillä perusteella, että ne ovat asiakkaiden eniten hakemia sisältöjä.
4.3.4 Tarkastelun yhteenveto
Kolmen kuntasivuston tarkastelu näytti esimerkkejä erilaisista toteutuksista. Ulkoasuista näyttävin on Turun kaupungin verkkosivuilla. Vaikka Naantalin ja Pirkkalan sivujen ulkoasu jää vaatimattomammaksi, niitä oli testimielessä miellyttävä
ja helppo käyttää. Kaikki hyödyntävät etusivuilla ja palveluiden pääsivuilla kuvia.
Tekstiä on hyvin vähän ja se on lyhyinä kappaleina, mikä tekee sivustojen selailusta helppoa.
Tiedon löydettävyyttä kunnat ovat edistäneet esimerkiksi erilaisilla nostoilla, hakutoiminnoilla ja chat-palvelulla, jonka Pirkkala tarjoaa ainoana kolmesta kunnasta. Naantalilla puolestaan on käytössä oma sähköinen verkkokauppa, mikä
oli mielenkiintoinen uusi palvelu.
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5 KOHTI ASIAKASLÄHTÖISTÄ VERKKOSIVUSTOA: TUTKIMUSTULOSTEN ANALYYSI
Tässä

osiossa

kerään

yhteen

kuntalaiskyselyn,

ryhmähaastattelun

ja

benchmarkkauksen tulokset sekä havaintoni aineistosta. Pyrin analysoimaan
saamani tiedot mahdollisimman hyvin kehittääkseni niiden pohjalta uuden asiakaslähtöisen konseptin nettisivuille.
5.1 Lähtökohdat
Toteuttamaani sähköiseen kyselyyn vastasi 143 lapsiperheen vanhempaa, joista
88 % oli naisia. Ryhmähaastatteluun valikoituneet kuusi henkilöä olivat naisia.
Tästä voidaan päätellä, että Akaan verkkosivustoa käyttävät lapsiperheiden vanhemmat ovat siis pääosin naisia – tai ainakin naiset ovat kiinnostuneita osallistumaan sivuston kehittämiseen.
Kaupungin viestintäkanavista vanhemmat käyttävät eniten verkkosivuja. Kaupungin sivusto herättää tunteita ja sen toimivuus vaikuttaa elämään etenkin kriittisissä tilanteissa. Moni vanhempi vierailee sivuilla jopa viikoittain. On tärkeä huomio, että vanhempia kiinnostaa sivuilla kaikki sisältö – terveydenhuollosta harrastuksiin – eivät siis pelkästään lapsiperheille suunnatut palvelut.
5.2 Sivustovierailun tavoite
Asiakkaalla on useimmiten sivustovierailulle tavoite. Tutkimukseni perusteella
jaan sivustovierailun tavoitteet kolmeen ryhmään seuraavasti:
1) Palveluun hakeutuminen ja asiointi; yhteystiedot, aukioloajat ja tieto palvelusta. Lisäksi ohjeet miten toimia.
2) Ajantasaisen tiedon saaminen kaupungin toiminnasta; tiedotteet, päätökset.
3) Hyvinvoinnin lisääminen; tiedot harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista.
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Ensimmäinen kohta, palveluun hakeutuminen ja asiointi, nousi tutkimuksessa
selkeästi tärkeimmäksi vanhemmille. Esimerkiksi kun perheessä joku sairastuu,
avun saaminen on olennaista. Kun vanhempi on ensimmäisen kerran esimerkiksi
hakemassa lapselle päiväkotipaikkaa, kaikki asiat ovat uusia ja tarve selkeälle
viestinnälle suuri.
Palveluihin hakeutumisen lisäksi vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä mitä
Akaassa tapahtuu. He hakevat nettisivuilta tietoa heitä koskevista ajankohtaisista
asioista ja päätöksenteon vaiheista, sillä ne vaikuttavat suoraan heidän elämäänsä; esimerkiksi varhaiskasvatusmaksut, koulujen loma-ajat ja terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa.
Kolmas tavoite eli hyvinvoinnin lisääminen liittyy siihen, mitä kaupunki tarjoaa
asukkailleen ja miten palvelut lisäävät heidän elämänlaatuaan. Tarjolla olevat
harrastukset ja erilaiset tapahtumat tuovat arkeen sisältöä. Ne sitouttavat kotipaikkakuntaan ja antavat positiivisen kuvan kaupungista sekä asukkaille että
muualla asuville. Akaan sivuilla on hyvä ja ajantasainen tapahtumakalenteri,
mutta harrastusmahdollisuuksia on esitelty vähän. Esimerkiksi yhdistysten järjestämä toiminta toivottiin paremmin esille, jotta asiakas löytäisi kaikki harrastukset
yhdestä paikasta.
5.3 Tiedon löydettävyys
Useimmiten vanhemmat etsivät sivuilta tietoja tietyistä palveluista ja niiden yhteystietoja. Lapsiperheiden arki on kiireistä, joten vanhemmat haluavat löytää halutun tiedon verkosta nopeasti ja asioida kaupungin kanssa mahdollisimman paljon sähköisesti. Asiakkaat toivovat, että esimerkiksi neuvolakäynnille voisi varata
ajan netissä, chat-palvelusta saisi neuvoja nopeasti ja lisäksi voisi asioida älypuhelinsovelluksen kautta. Sivujen hakutoiminnon avulla tiedon saavuttaminen nopeutuu.
Asiakkaan näkökulmasta sillä ei ole väliä, että kuka palvelun tarjoaa, vaan miten
palvelun tavoittaa. Sivuston tulee olla selkeä myös uudelle kuntalaiselle, joka ei
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entuudestaan tunne kaupungin palvelurakennetta. Kun käyttäjä lähtee etenemään sivuilla, päävalikon otsikoiden tulee olla selkeät. Alasivujen määrä pitäisi
pyrkiä rajoittamaan. Useissa vastauksissa tuotiin esiin, että tällä hetkellä käyttäjän pitää klikata sivuilla monta kertaa löytääkseen etsimänsä. Tämä turhauttaa
asiakasta etenkin kiireessä. Asiakaslähtöisillä sivuilla tärkeimmät tiedot – kuten
lääkärin vastaanoton, neuvolan tai varhaiskasvatuksen yhteystiedot – pitää pyrkiä nostamaan heti alkuun. Tiedonhaussa auttavat lyhyet tekstikappaleet ja kuvaavat väliotsikot. Aihekohtaiset apusanat ja kysymykset johdattelevat käyttäjää
eteenpäin. Monimutkaisten asioiden havainnollistamiseksi toivottiin ohjevideoita,
kuvia ja karttoja.
5.4 Ulkoasu ja tekstin selkeys
Asiakas haluaa saada sivuvierailusta hyvän palvelukokemuksen. Kaupunkiorganisaation pitää viestiä olevansa olemassa kuntalaisia varten. Jo sivustolle saavuttaessa kuntalainen toivoo, että hänelle tulee tervetullut ja arvostettu olo. Kokemus syntyy muun muassa miellyttävästä ulkoasusta, ihmisläheisestä viestinnästä ja palveluasenteen välittymisestä.
Hallinnolliset termit tai vaikeaselkoinen kieli eivät kuulu asiakaslähtöisyyteen.
Sen sijaan tulee suosia selkeää kieltä, joka on kuntalaisille tuttua. Palveluun hakeutumisen ohjeistuksissa kannattaa panostaa selkeyteen ja havainnollisuuteen.
Käytännössä tulee viestiä niin, että asiasta tietämätönkin ymmärtää sen helposti.
Vanhempien vastauksissa korostui - ehkä hieman yllättäen - toive sivuston markkinointihenkisyyden parantamisesta. Sivuston halutaan välittävän myönteistä kuvaa kaupungista ja tuovan esiin Akaan vahvuuksia. Käyttäjillä oli paljon ideoita ja
toiveita sisällön suhteen, mikä kertoo vastaajien sitoutumisesta ja myös kiintymyksestä kotipaikkakuntaan. Tyytyväisten kuntalaisten esitteleminen sivuilla
voisi olla erinomainen markkinointikeino.
5.5 Analyysin yhteenveto
Tässä osiossa teen yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. Kerään vanhempien
keskeiset toiveet ja ehdotukset osion loppuun (taulukko 1). Tutkimukseni osoitti,
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että verkkosivut ovat lapsiperheiden vanhemmille tärkein kaupungin viestintäkanava. On tärkeää huomata, että lapsiperheet ovat sivuston käyttäjinä aivan samassa asemassa kuin muut kohderyhmät – heitä ei kiinnosta vain lapsiperheille
suunnatut sisällöt vaan kaikki kaupungin toiminta, palvelut ja tapahtumat.
Lapsiperheiden elämä on usein kiireistä, joten heille on tärkeintä, että tärkeimmät
palvelut, kuten lääkärien vastaanotto, neuvolat ja koulujen yhteystiedot, löytyvät
nettisivuilta helposti ja nopeasti. Ne kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle. Olisi
hyvää palvelua, jos sivuston kautta voisi hoitaa asiointia, kuten ajanvarausta ja
neuvontaa, nykyistä enemmän. Nopeaan asiointiin ja tiedonhakuun vanhemmat
toivovat chat-palvelua, josta saisi välittömästi avun tai ohjeet, miten toimia. Myös
ehdotettu älypuhelinsovellus kuntalaisille voisi helpottaa avunsaantia.
Käyttäjiä auttaisi, jos toimipaikkojen yhteyteen lisättäisiin havainnollistavat kartat
niiden sijainnista. Karttoja voisi hyödyntää myös päivähoitopaikkojen ja koulujen
aluejaon esittelemisessä. Päiväkotiin hakemisesta ja kouluun ilmoittautumisesta
toivottiin selkeitä ja asiakaslähtöisiä ohjeistuksia videoiden muodossa.
Sivustolla tulee olla hyvä hakutoiminto, joka on samalla paikalla joka sivustolla.
Tiedonhakua helpottamaan sivustolle kannattaa sijoittaa kiinteitä bannereita ja
kuvakkeita, joista tärkeät palvelut löytyvät. Apukysymykset, kuten ”Tarvitsetko
apua elämään?” parantaisivat tiedonsaantia ja johdattaisivat oikean palvelun luo
selailun eri vaiheissa.
Jotta asiakkaalle syntyy sivuvierailusta hyvä kokemus, hän haluaa tulla hyvin palvelluksi ja kohdatuksi ihmisenä. Aito asiakaslähtöisyys lähtee viestinnän tyylistä;
kirjoitetun tekstin sävystä, tiedon löydettävyydestä ja asiakkaan huomioimisesta.
Asiakkaat haluavat, että kaupunki viestii asiakkaille heille tutulla kielellä. Organisaation halutaan tulevan lähemmäksi kuntalaista.
Vanhemmat nostivat esiin sivuston markkinointihenkisyyden parantamisen. Sivuston halutaan tuovan paremmin esiin kotikunnan vahvuuksia ja välittävän positiivista kuvaa Akaasta. Kuntalaiset ovat kiinnostuneita kotikaupunkinsa menestymisestä ja haluavat olla ideoillaan mukana rakentamassa kaupungin myönteistä imagoa.
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TAULUKKO 1. Tutkimustulosten yhteenveto
Kyselyssä

nousseet Haastattelussa

nous- Toimenpide-ehdotuk-

tarpeet

seet tarpeet

Tieto löytyy helposti

Tieto löytyy helposti ja Yhteystiedot
nopeasti

set
näkyvälle

paikalle
Lyhyet kappaleet, ei pitkiä tekstimassoja
Apukysymyksiä sivuille
Alasivujen määrää rajoitetaan

Tietoa on riittävästi ja se Tietoa
on ajan tasalla

havainnolliste- Toimipaikkojen

taan käyttäjälle

sijainti

näkyviin kartalle
Ohjevideot

Sähköistä asiointia halu- Sähköistä asiointia halu- Neuvolan
taan

taan lisää

ja

lääkärin

ajanvaraus sekä kouluun

ilmoittautuminen

sähköisesti
Otetaan

asiakaspalve-

luun chat
Asukkaille

Akaa-sovel-

lus puhelimeen
Sivut toimivat älypuheli- Sivut toimivat älypuheli- Responsiivisuus
mella

mella

Sivujen ulkoasu on miel- Sivujen ulkoasu on miel- Sivut ovat nykyaikaiset
lyttävä

lyttävä

ja ulkoasu on miellyttävä

Sivut markkinoivat kau- Sivut markkinoivat kau- Ulkoasu on miellyttävä ja
punkia

punkia ja niistä voi tun- palvelut on esitelty hyvin
tea ylpeyttä
Sivut viestivät, että kau- Asiakaslähtöiset sivut ja
punki on olemassa kun- palveluun panostaminen
talaisia varten

Kansankieliset termit
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6 KOHTI UUTTA LAPSIPERHEIDEN VERKKOSIVUSTOA: ASIAKASLÄHTÖISEN SIVUSTON KONSEPTOINTI JA TESTAUS

Tässä kappaleessa esittelen tutkimustuloksiini pohjautuvan suunnitelman eli konseptin, millainen on Akaan uusi asiakaslähtöinen lapsiperheiden verkkosivusto.
Suunnitelmassani nostan esiin niitä keskeisiä toimintoja ja ominaisuuksia, joita
asiakaslähtöisillä sivustolla tulisi olla ja ehdotan niille toteutustapoja. Lopuksi
pohdin, miten verkkosivuston asiakaslähtöisyyttä voidaan jatkossa ylläpitää ja kehittää.
6.1 Sisältökonseptin suunnittelun lähtökohdat
Keväällä 2019 Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimi käynnisti verkkosivuston
uudistamisen. Minä toimin suunnitteluprojektissa kaupungin vastuuhenkilönä.
Kuten aiemmin totesin, Akaan kaupungin strategiassa (2017) sähköinen asiointi
ja asiakaslähtöiset palvelut on määritelty keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Tämän vuoksi asiakaslähtöisyys oli myös nettisivujen suunnittelun lähtökohta. Uudistuksen alussa oli tärkeää kerätä tietoa siitä, mitä kaupunki haluaa nettisivuilla
saavuttaa, ja luoda yhteinen käsitys siitä, millainen kokonaisuus sivustosta tulee.
Sisältösuunnitelman tekemiseen osallistui kaupungilta noin 10 hengen ryhmä,
joka koostui viestinnän avainhenkilöistä eri toimialoilta; toimialajohtajista, esimiehistä ja hallintosihteereistä. Ryhmän tehtävänä oli linjata uudistuksen suuntaviivoja ja sivujen sisältöä. Lisäksi kaupunki päätti käyttää sisältösuunnitelman teossa apuna paikallista viestintätoimisto Valoria Oy:ta, jota edusti projektissa Kati
Keronen. Suunnitelman tekemiseen osallistui myös mainostoimisto Creative
Crue, josta oli mukana Sami Nieminen.
Suunnittelu käynnistyi kaupungin eri toimialojen henkilöstön ryhmähaastatteluilla.
Näihin osallistui jokaiselta toimialalta neljästä kuuteen henkilöä. Haastatteluissa
kerättiin tietoa toimialojen tavoitteista ja toiveista sivustolle. Oli tärkeää hahmottaa, mitkä ovat eri yksiköiden asiakasryhmät ja heille suunnatut palvelut. Samalla
kartoitettiin kaupungin vahvuuksia, joista sivustolla halutaan viestiä. Haastattelut
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toteutti Valoria Oy. Projektin onnistumiseksi kuultiin myös kuntalaisten mielipiteitä. Sitä varten kaupunki järjesti nettikyselyn otakantaa.fi – palvelussa 29.3. –
14.4.2019. Kuntalaiset saivat kertoa, mitä he toivovat sivuilta ja millainen olisi toimiva sivusto. Kyselyyn saatiin 18 vastausta. Lisäksi suunnittelussa hyödynnettiin
lapsiperheille tekemieni kyselyn ja ryhmähaastattelun tuloksia.
Sisältörakenne pyrittiin luomaan niin, että erilaiset käyttäjät löytäisivät etsimänsä
helposti ja nopeasti (Keronen ja Nieminen, 2019.) Lisäksi aineistosta kävi ilmi,
että kaupungin sivujen haluttiin olevan koko kaupungin yhteinen palvelualusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että sisältöä tuottavat kaupungin henkilöstön lisäksi kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset. Kerosen ja Niemisen (2019) mukaan näin sisältö
sivustolla on runsasta ja se viestii laajasti kaupungissa tarjolla olevista palveluista, ei ainoastaan kaupunkiorganisaation järjestämistä palveluista kuntalaisille.
(Keronen ja Nieminen, 2019.)
Päätyöryhmä pohti, mitä sivusto haluaa viestittää Akaasta eri kohderyhmille, kuten muuttajille, asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille. Kaupungin vahvuudet kiteytettiin ytimekkääseen iskulauseeseen ”A(i)kaa elää”. Se kuvastaa Akaan vahvuuksia, eli palveluiden sujuvuutta ja hyviä yhteyksiä, joiden ansiosta asukkaalle
jää omaa aikaa. Tätä haluttiin myös tuoda esiin sivuilla.
6.2 Lapsiperheet osana sisältökonseptia
Kun tausta-aineistoa oli kerätty haastatteluin ja kyselyin, työryhmä määritteli sivuston käyttäjäryhmät. Aineisto osoitti, että monilla käyttäjillä tarpeet ovat keskenään yhteneviä riippumatta siitä, asuvatko he Akaassa vai eivät (Keronen ja Nieminen, 2019). Esimerkiksi matkailijan ja muuttajan motiivit voivat olla hyvin samankaltaiset; molemmat voivat ovat kiinnostuneita Akaan kulttuuritapahtumista
ja nähtävyyksistä. Näin käyttäjäryhmien määrittely päätettiin toteuttaa tarvelähtöisesti, ja käyttäjät jaettiin ryhmiin heidän tiedontarpeidensa sekä motiiviensa
perusteella. (Keronen ja Nieminen, 2019.) Tässä oli koko uudistuksen ydin: rakentaa palvelupolku, joka vastaa asiakkaan tiedontarpeeseen.
Pääkäyttäjäryhmiä löytyi kolme: Sisältöjä tuottavat, Asukkaat ja Ei-asukkaat. (Keronen ja Nieminen, 2019.) Lapsiperheitä ei käsitelty erillisenä kohderyhmänä,
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vaan he kuuluvat ryhmään Asukkaat. Sisältösuunnitelmassa asukkaiden tarpeet
on jaettu seuraavasti: Akuutin avun tarvitsija, Asioija, Viihtyjä, Osallistuja ja Yrittäjä. Huomioimalla nämä tarpeet sivuston rakenteessa se palvelee parhaiten
asukkaita – myös lapsiperheitä.
Ohessa sisältökonseptin kuva, jossa on määritelty käyttäjäryhmät.

KUVA 7. Sivuston eri käyttäjäryhmät ja heidän motiivinsa
6.3 Asiakaslähtöisyys sisältökonseptissa
Tässä kappaleessa käsittelen asiakaslähtöisyyttä uusilla lapsiperheiden nettisivuilla. Pohdin, miten asiakaslähtöisyys huomioidaan toteutuksessa ja teen ehdotuksen uudesta konseptista. Hyödynnän keräämääni tutkimusaineistoa sekä työryhmässä tekemäämme sisältösuunnitelmaa. Jaan asiakaslähtöisyyden seuraaviin osa-alueisiin: tiedon löydettävyys, rakenne, asiointi, sekä ulkoasu ja tekstit.
Tutkimusvaiheessa vanhemmat toivoivat painokkaasti lisää sähköistä asiointia,
joten otin sen mukaan omana kohtanaan.
6.3.1 Tiedon löydettävyys
Kuten tutkimuksessani kävi ilmi, tiedon löydettävyys on vanhemmille tärkein asia
sivuvierailulla. Heitä kiinnostaa sivuilla kaikki sisältö terveydenhuollosta harrastuksiin, mutta useimmiten vanhemmat etsivät sivuilta tietoja tietyistä palveluista
ja niiden yhteystietoja. Etusivun merkitys on kävijälle suuri; se toimii solmukohtana, josta on helppo päävalikon kautta siirtyä̈ tarvitsemansa tiedon tai palvelun
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pariin (Keronen ja Nieminen, 2019). Suunnitelman mukaan etusivulle nostetaan
kaupungin tärkeimmät palvelut, joiden joukosta löytyy esimerkiksi terveysasemien yhteystiedot nimellä Akuuttia apua (Kuva 8). Avun saaminen koettiin niin
tärkeäksi, että se nostettiin myös omaksi kohdakseen päävalikkoon nimellä Tukea elämään. Muut päävalikon otsikot ovat Hyvinvointi ja terveys, Tee ja viihdy,
Päiväkodit ja koulut, Asuminen, Työ ja yrittäminen, Akaa-info sekä Yhteystiedot.
Tiedon löydettävyyttä parantaa sivuille tuleva hakutoiminto, joka pysyy kiinteänä
sivun yläreunassa sivuilla liikuttaessa. Jotta vältetään ylimääräiset klikkaukset,
tärkeän tiedon ääreen tulee ohjata joka vaiheessa sivustolla edetessä. Alasivujen
määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä.
Oheisessa kuvassa on esitetty luonnos etusivusta.

KUVA 8. Luonnos etusivun yläosasta
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Kaupungin päätökset tuodaan omana nostonaan heti etusivulle. Sinne tulee
myös Ajankohtaista-osio, jossa julkaistaan kaupungin tiedotteita ja uutisia. Ajankohtaista-osion alle nostetaan poimintoja tapahtumakalenterista ja linkki varsinaiseen kalenteriin.
6.3.2 Rakenne
Lapsiperheille ei haluttu tehdä erillissivustoa, koska he tarvitsevat tietoa kaupungista hyvin laajasti. Uudet sivut rakennetaan palvelutarpeen mukaisesti. Palvelut
löytyvät päävalikon otsikoista. Tärkeimmät palvelut, kuten terveysasemien yhteystiedot, tuodaan lisäksi erillisenä nostona etusivulle. Kun asiakas siirtyy sivustolla tietyn palvelun pääsivulle, Kerosen ja Niemisen (2019) mukaan niiden tehtävänä on tuoda esille aiheeseen liittyvät tärkeimmät eli etsityimmät tiedot ja palvelut. Niille ei kirjoiteta pitkästi sisältöä, vaan ne toimivat risteysasemina, josta
käyttäjä valitsee haluamansa palvelun tai asian. (Keronen ja Nieminen, 2019.)
Oheisessa kuvassa on esitelty Hyvinvointi ja terveys –sivun rakenne, jossa tärkeimmät yhteystiedot on nostettu heti näkyviin.

KUVA 9. Kuva Hyvinvointi ja terveys -osion pääsivusta
Kunkin osion alasivulle tulee kattavasti tietoa tietystä palvelusta tai asiasta. Kaikki
olennaisimmat kyseiseen palveluun liittyvät tiedot, eli yhteystiedot, palvelukuvaukset, hinnat, lomakkeet ja kartat kootaan alasivulle. (Keronen ja Nieminen,
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2019.) Siellä on tarkoitus esitellä palvelut laajemmin ja tuoda tarpeen mukaan
erilaista havainnollistavaa aineistoa, kuten kuvia, videoita, taulukoita ja luetteloita.
6.3.3 Asiointi
Uusilla sivuilla panostetaan siihen, että käytössä olevat sähköisen asioinnin palvelut löytyvät helposti. Etusivulla on kaksi kohtaa, joista pääsee akuutin avun
luokse. Klikkaamalla Tukea elämään tai Akuuttia apua, käyttäjä pääsee nopeasti
Pyydä apua –lomakkeelle.
Kaupungin eri asiointilomakkeet kootaan omalle sivulleen Lomakkeet. Sieltä löytyvät esimerkiksi kouluun ja varhaiskasvatukseen hakeminen. Lomakkeet on
myös nostettu linkkinä etusivulle. Myös asiakaspalautekanava tulee Lomakkeetsivulle. Yhteystiedot tuodaan uudelle sivustolle puhelinluettelona, jossa on hakutoiminto. Yhteystiedot löytyvät lisäksi omana otsikkona heti päävalikosta. Vanhempien toivoman chat-palvelun käyttöönottoa selvitetään parhaillaan.
Uutena ominaisuutena sivuille tuodaan liikuntapaikkakalenteri, josta voi nähdä̈
liikuntatilojen varaustilanteen ja tehdä varauksia. Ominaisuus palvelee myös lapsiperheiden vanhempia, jotka ovat mukana harrastustoiminnassa.
6.3.4 Ulkoasu ja tekstit
Sivuston visuaalinen ulkoasu on vanhemmille erittäin tärkeää. Vastauksissa toivottiin ajan hengen mukaista ja tyylikästä ilmettä, joka olisi miellyttävä käyttäjälle
ja antaisi positiivisen kuvan kaupungista muualla asuville. Sisältösuunnitelmassa
visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota. Sivustonäkymä levittäytyy selaimen koko
näytölle mahdollistaen tehokkaan informoimisen. Etusivulle tuo näyttävyyttä pääkuva-alue, jossa tuodaan esille Akaan vahvuuksia ja mainostetaan esimerkiksi
tulevia tapahtumia. Paikalle voidaan tarvittaessa nostaa myös paikallisten yritysten tai yhdistysten ajankohtaisia asioita. Etusivun Ajankohtaista-osion rinnalle tulee paikka viestinnän ja markkinoinnin artikkeleille ja nostoille. Nämä ovat nostoja, jotka eivät välttämättä ole virallisia tiedotteita tai uutisia, mutta kertovat positiivisesti Akaasta.
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Akaan vahvuuksia ja elinvoimatekijöitä tuodaan esiin etusivun alaosaan sijoittuvalla taulukolla. Tätä taulukkoa kutsutaan houkuttelutauluksi. Houkuttelutaulun
alapuolella on poimintoja sosiaalisesta mediasta. Sen avulla välitetään aktiivista
ja ajankohtaista kuvaa kaupungista.

KUVA 10. Luonnos etusivun alaosasta: houkuttelutaulu ja some-seinä
Kuvat ovat tärkeitä elementtejä, joten niitä hyödynnetään myös palveluiden pääja alasivuilla. Liikaa kuvien käyttöä halutaan kuitenkin välttää, jotta kaikki tekstit
on mahdollisimman helppo lukea (Keronen ja Nieminen, 2019). Teksteiltä käyttäjät toivoivat selkeyttä ja positiivisuutta. Kaupungin tulee viestittää, että se on
palveluineen olemassa asiakasta varten. Palveluiden sijainti tuodaan sivulle esittämällä kukin palvelu kartalla. Palveluun hakeutumisesta, kuten varhaiskasvatuksen hakemisesta tehdään nettiin ohjevideot helposti löydettävästi.
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Ryhmähaastattelussa vanhemmat ehdottivat, että palveluista tehtäisiin houkuttelevat esittelyt, joiden yhteydessä tyytyväiset kuntalaiset kertoisivat kokemuksiaan. Ideaa ei ole sisältösuunnitelmassa, mutta tätä pohditaan varmasti tarkemmin toteutusvaiheessa.
6.4 Sisältökonseptin testaus lapsiperheillä
Tässä kappaleessa käsittelen konseptin testausta lapsiperheillä. Espoon kaupungin (2013) mukaan palveluiden kehittämisideoiden toimivuudesta ei tiedetä
ennen kuin niitä on testattu käytännössä. Testauksessa voidaan hyödyntää prototyyppiä, joka on karkea luonnos parannusehdotuksesta. Sen avulla tarkoitus
oppia lisää kehitettävästä aiheesta ja se tuo esille ongelmakohtia, joihin täytyy
kiinnittää huomiota. (Espoon kaupunki 2013, 36.)
Toteutin testauksen ryhmähaastatteluna Akaassa 20.11.2019. Paikalla oli neljä
lapsiperheiden vanhempaa, joille esittelin uusien nettisivujen sisältösuunnitelman. Esittelin etusivun, Hyvinvointi ja terveys –osion pääsivun ja Neuvolat-alasivun, sillä muita sivuja prototyypissä ei vielä ollut valmiina. Lisäksi näytin älypuhelimella selattavasta versiosta etusivun. Heillä oli mahdollisuus kommentoida
suunnitelmaa ja antaa osioista vapaamuotoista palautetta sanallisesti. Tallensin
tilaisuuden nauhurille. Kaikki osallistujat olivat naisia, ja kaksi heistä oli mukana
jo aiemmin toteuttamassani ryhmähaastattelussa.
Haastattelun aluksi vanhemmat kertoivat, että kaupungin vanhat sivut olivat kaikille tutut. He kertoivat odottaneensa sivujen uudistamista niiden vanhanaikaisuuden vuoksi. Suunnitelma herätti ryhmäläisissä vilkasta keskustelua ja kysymyksiä. Eniten palautetta keräsi etusivun sisältö ja sen rakenne. Esittelen testauksen
tulokset seuraavien pääteemojen avulla: sivuston rakenne sekä ulkoasu ja asiointi.
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6.4.1 Rakenne
Uusi etusivu vaikutti vanhempien mielestä selkeältä. Vanhempien mielestä oli
hyvä idea nostaa tärkeimmät palvelut heti etusivulle, jotta käyttäjä löytää ne nopeasti. Tosin palveluiden ryhmittelyyn toivottiin pientä teknistä muutosta. Päävalikon otsikot saivat kiitosta selkeydestään. Pääotsikon ”Päiväkodit ja koulut” tilalle
ehdotettiin ”Varhaiskasvatus ja koulut”. Vanhempien mielestä se kuvaa asian sisältöä paremmin.
Sivut ”Hyvinvointi ja terveys” että ”Neuvolat” olivat käyttäjien mielestä selkeät.
Neuvoloiden sijainnin kertova kartta oli heistä erinomaisen havainnollistava ratkaisu. Sivulle toivottiin myös tietoa neuvoloiden puhelinajoista.
6.4.2 Ulkoasu
Testaukseen osallistuneet vanhemmat pitivät sivuston ulkoasua nykyaikaisena ja
miellyttävänä. Kuvat tuovat houkuttelevuutta ja erilaiset nostot auttavat tiedon
löytymisessä. Myös selkeydestä tuli positiivista palautetta. Etusivun houkuttelutaulu herätti paljon kysymyksiä: mikä se on ja kenelle suunnattu. Kun kerroin sen
tuovan esiin Akaan vahvuuksia, vanhemmat kokivat, että se on heille tarpeeton,
sillä he asuvat jo Akaassa. Keskustelussa pohdittiin paljon sitä, mille kohderyhmille kuntasivusto on suunnattu ja että useiden ryhmien tarpeisiin vastaaminen
on haastavaa.
Esittelin ryhmäläisille terveysasemien sähköistä asiointipalvelua, joka ei ollut kaikille tuttu. Sitä pidettiin asiakaslähtöisenä palveluna. Sähköisen asioinnin lisääntyminen on edelleen vanhemmilla vahvasti toiveissa. Tämän vuoksi muun muassa lomakkeiden löydettävyyteen toivotaan parannusta, esimerkiksi niiden
omalla hakutoiminnolla.
Kerroin vanhemmille, että sivustosta on tarkoitus tehdä akaalaisten yhteinen palvelualusta, jonne kootaan laajasti yhdistystoimijoiden tapahtumia ja ehkä myös
harrastuksia. Tämä otettiin vastaan hyvin myönteisesti – erityisesti harrastusten
kokoaminen yhteen paikkaan olisi lapsiperheille tervetullut uudistus. Vanhemmilla oli kokemusta siitä, että harrastusten tietoja on vaikea löytää.
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6.4.3 Sisältökonseptin testauksen yhteenveto
Sisältösuunnitelma sai kaikkiaan testiryhmäläisissä hyvän vastaanoton. Myönteistä oli, että sivustoa pidettiin nykyaikaisena ja visuaalisesti miellyttävänä. Rakenne keräsi kiitosta selkeydestään. Sain käsityksen, että vanhempien mielestä
oikean tiedon ääreen pääsee melko helposti tai ainakin huomattavasti paremmin
kuin vanhoilla sivuilla, mikä on heille tärkeintä. Tiedon löydettävyyden paranemisen lisäksi vanhemmille on tärkeää, että sivusto markkinoi kotikuntaa positiivisesti ja että siitä voi olla kuntalaisena ylpeä. Tämäkin vaikutti lyhyen testauksen
perusteella toteutuvan. Erityisen iloisia he olivat sivuston palvelutarjonnasta tapahtumineen ja harrastuksineen.
Testaustilanteessa vanhemmat antoivat yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia.
Esiin nousivat esimerkiksi päävalikon otsikoiden nimeäminen, etusivun tärkeimpien palveluiden järjestys, houkuttelutaulun paikka ja tiedon löydettävyyden parantaminen. Näiden ideoiden toteuttamista tulee varmasti jatkossa miettiä. Toteutus sai vanhemmat pohtimaan, kenelle sivusto on suunnattu. Tulkintani mukaan he kokivat osittain, että tietyt osiot eivät ole heitä varten, jolloin asiakaslähtöisyys ei täysin toteudu. Tämä on edelleen kuntasivuston suuri haaste; miten
sovittaa yhteen erilaisten kohderyhmien erilaiset tarpeet ja odotukset?
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7 KOHTI ASIAKASLÄHTÖISTÄ VERKKOSIVUSTOA: MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
Asiakaslähtöisten verkkosivujen kehittäminen Akaan lapsiperheille on hyvässä
vaiheessa. Uusien verkkosivujen sisältösuunnitelma on valmistunut, ja siinä on
hyödynnetty keräämääni aineistoa lapsiperheiden tarpeista. Konseptin testaus
sai testiryhmässä positiivisen vastaanoton, mikä osoittaa uudistuksen menevän
lapsiperheiden toivomaan suuntaan. Seuraava vaihe on nettisivujen toteutus.
Selvitin lapsiperheiden toiveita ja odotuksia kyselyn ja ryhmähaastattelun avulla.
Hain hyviä malleja muista kunnista benchmarkkaamalla asiakaslähtöisiä sivuja.
Tutkimusaineisto osoitti, että lapsiperheiden vanhemmille nettisivut ovat tärkein
kunnan viestintäkanava. Tärkeintä kuntasivustolla on, että heidän etsimänsä tieto
palvelusta tai sen yhteystiedot löytyvät helposti ja nopeasti. Vanhemmille ei ole
olennaista, kuka palvelun järjestää vaan sen, miten sinne pääsee.
Vanhemmat ovat halukkaita hyödyntämään entistä enemmän sähköisiä asiointikanavia asioidessaan kaupungin kanssa. He haluavat esimerkiksi varata ajan,
hakea ja ilmoittautua palveluun sähköisesti sekä käyttää chat-palvelua. Kaupunki
selvittää parhaillaan, otammeko chatin uusille sivuille ja missä laajuudessa sitä
käytettäisiin. Myös esille noussut harrastushakemisto olisi asiakaslähtöinen palvelu perheille, mutta sen toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.
Lisäksi havaitsin hieman yllättäen, että lapsiperheet ovat hyvin kiinnostuneita kotikaupunkinsa nettisivuista. He haluavat niiden toimivan tiedonhaussa sekä markkinoivan kaupunkia ulospäin. Jotkut jopa ilmaisivat, että he haluavat tuntea niistä
ylpeyttä. Tämä osoittaa, että ainakin osa vanhemmista on hyvin sitoutunutta nettisivujen kehittämiseen, mitä kannattaa jatkossa hyödyntää. Tyytyväiset asukkaat
ovat parasta mahdollista markkinointia kunnalle.
On hyvä huomioida, että lapsiperheet ovat yksi käyttäjäryhmä muiden joukossa,
ja heidän toiveitaan on nyt selvitetty perusteellisesti. Seuraavaksi on mahdollista
selvittää vastaavasti muiden kohderyhmien tarpeita ja hyödyntää sitä sivujen kehittämisessä asiakaslähtöisiksi. Vaikka sivusto nyt uusitaan, työ ei tule valmiiksi,
vaan sivuja tulee jatkuvasti kehittää myös tulevaisuudessa.
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8 POHDINTA
Tässä kappaleessa pohdin kehittämistyöni onnistumista eri vaiheissa sekä sen
luotettavuutta. Esittelen ehdotukseni lapsiperheiden sivujen asiakaslähtöisyyden
kehittämisestä jatkossa.
Kehittämistyöni osoitti, että kaupungin nettisivujen asiakaslähtöisyyden kehittäminen on lapsiperheille erittäin tärkeää. Sivuston toimivuus vaikuttaa heidän arkeensa, eikä sivujen asiakaslähtöisyyttä voi korostaa liikaa. Tärkeintä vanhemmille on se, että kussakin tilanteessa haluttu tieto löytyy helposti ja nopeasti. Vähintään yhtä tärkeää on, että he toivovat lisää sähköisiä asiointimahdollisuuksia.
Lapsiperheillä ei ole aikaa eikä kiinnostusta soittaa kaupungille puhelimella tai
tulostaa paperisia lomakkeita netistä. On erittäin tärkeää, että Akaan kaupunki
kehittää aktiivisesti sähköisen asioinnin mahdollisuuksia sekä nettisivuilla että
muissa viestintäkanavissa.
Kuntalaisten osallistaminen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen olivat kehittämistyöni antoisin kokonaisuus. Erityisesti ryhmähaastattelu antoi paljon ideoita ja yksityiskohtaisia toiveita kehittämiseen. Koen, että olen oppinut keräämään luotettavaa aineistoa ja hyödyntämään sitä palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Kuntaliiton (2016) mukaan jokaisen kunnan työntekijän, asiantuntijan, virkamiehen ja johtajan vastuulla on mahdollistaa kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen asioiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen (2016, 27).
Tutkimukseni tuloksia on hyödynnetty uusien verkkosivujen uudistamisessa,
mikä oli tavoitteeni. Lapsiperheet ovat kuitenkin vain nettisivujen yksi käyttäjäryhmä, joten heidän toiveilleen ei voitu antaa kokonaisuudessa liikaa painoarvoa.
Heille ei myöskään haluttu rakentaa omia sivuja, sillä heitä kiinnostaa kaupungin
toiminta hyvin laajasti. Kuntasivujen toteutuksessa on haasteena, että niiden tulee palvella hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä, ja kaikkien käyttäjien tarpeet pitää huomioida. Kuntasivustosta tulee välttämättä jonkinasteinen kompromissi eikä se
välttämättä palvele täydellisesti mitään käyttäjäryhmää. Tämä on hyvä tunnistaa
ja hyväksyä. Koska Akaan sivuston muiden käyttäjäryhmien tarpeita ei ole selvitetty samassa laajuudessa, voidaan tutkimustani pitää eräänlaisena pilottina
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muille kohderyhmille mahdollisesti tehtäville selvityksille ja nettisivujen asiakaslähtöisyyden kehittämiselle.
Kehittämistehtäväni suurimpia haasteita oli aiheen rajaaminen. Nettisivujen asiakaslähtöisyys lapsiperheille oli selvä näkökulma, mutta asiakaslähtöisyyden ja
käytettävyyden välinen rajanveto aiheutti minulle toistuvasti ongelmia työn edetessä. Käytettävyys liittyy enemmän sivujen teknisiin ominaisuuksiin, joten aitoon
asiakaslähtöisyyteen keskittyminen oli tärkeää työn onnistumisen kannalta.
Aloitin kehittämistyön aineiston keruulla, mikä oli tärkeä vaihe, sillä lapsiperheiden tarpeita ja toiveita sivustolle ei ollut aiemmin selvitetty. Käytin tiedon hankinnassa nettikyselyä ja ryhmähaastattelua, mitkä osoittautuvat hyviksi valinnoiksi.
Kyselyyn vastasi yhteensä 143 asiakasta. Lapsiperheitä on Akaassa 1945, joten
vastanneiden osuus ei ollut suuri, mutta vastausten määrä oli mielestäni riittävän
kattava.
Ryhmähaastattelussa oli mukana kuusi vanhempaa, jotka olivat hyvin kiinnostuneita sivuston kehittämisestä. Tämä oli erinomainen lähtökohta. Haastattelutilanne antoi paljon yksityiskohtaista tietoa vanhempien ajatuksista, mikä oli olennaista työni onnistumiseksi. Sekä kyselyn että haastattelun tulokset toivat esiin
samoja asioita tiedon löydettävyyden merkityksestä ja sähköisen asioinnin lisäämisestä. Se vahvisti tiedon olevan luotettavaa ja myös sovellettavissa muihin
kuntiin. Tekemäni katsaus asiakaslähtöisiin kuntasivuihin eli benchmarkkaus
näytti esimerkkejä erilaisista toteutuksista Suomen kunnissa. Katsaus ja sen anti
jäivät melko suppeaksi. Kansainväliset esimerkit olisivat voineet tuottaa erilaisia
ideoita.
Aineiston keruun jälkeen alkoi sivujen sisällön suunnittelu. Kaupunki hankki ostopalveluna ulkopuolista asiantuntija-apua sisältösuunnitelman tekoon, mikä
edesauttoi hankkeen toteutusta. Valoria Oy:n avulla tehtiin haastatteluja ja kyselyitä nettisivujen eri käyttäjäryhmille. Lapsiperheiden tarpeet erityisesti tiedon löydettävyydelle ja ulkoasulle huomioitiin sisältösuunnitelmassa. Toiveet sähköisestä asioinnista on kuultu, ja niiden kehittäminen on työn alla. Kaikkiaan eri käyttäjien tarpeiden yhteensovittaminen onnistui konseptoinnissa mielestäni hyvin.
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Esittelin sisältökonseptia neljälle lapsiperheen vanhemmalle saadakseni heiltä
palautetta. Osallistujia piti olla enemmän, mutta aikataulusyistä ryhmän koko pieneni. Toteutin testauksen esittelemällä konseptin klikkailtavaa prototyyppiä sekä
pöytäkoneen selaimella että puhelimen näytöllä. Testaus rajoittui kolmeen sivutyyppiin: kävimme läpi etusivun, Hyvinvointi ja terveys –pääsivun ja Neuvolat-alasivun. Vanhemmat pitivät sivuston ulkoasua ja rakennetta toimivana ja helppokäyttöisenä. He myös kokivat, että tieto löytyy helpommin kuin vanhoilta sivuilta.
Tein huomion, että ensimmäisessä ryhmähaastattelussa vanhemmat toivoivat sivujen teksteiltä selkokielisyyttä. Silloin esimerkiksi sana varhaiskasvatus oli heidän mielestään epämiellyttävä. Testausvaiheessa he olivat jo tottuneet sanaan
ja kokivat, että se pitäisi tuoda päävalikkoon. Päättelin tästä, että myös sisällön
suunnittelussa täytyy huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Testauksen tulokset jäivät valitettavasti melko yleiselle tasolle, mutta se vahvisti ainakin pääosin sivuston vastaavan lapsiperheiden tarpeisiin.
Seuraavaksi uudelle sivustolle aletaan koostaa sisältöä suunnitelman mukaan.
Vanhempien toivoman sähköisen asioinnin parantaminen on vielä kesken. Chatpalvelun käyttöönotosta tehdään päätös ennen sivuston käyttöönottoa keväällä
2020. Kaupungilla käynnissä oleva digitaalisen asioinnin kehittämishanke määrittää yleisiä suuntaviivoja vuoden 2020 aikana, mikä vaikuttaa varmasti myös
nettisivuihin. Pyydä apua -lomakkeen nimestä tuli ryhmähaastattelussa vanhemmilta palautetta, että se ei ole houkutteleva. Jatkossa perusturvatoimi voisi miettiä, helpottaisiko nimenmuutos asiakkaiden kynnystä yhteydenottoon. Vanhemmat toivoivat sivuille lisää tietoa Akaan harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista, minkä toteuttamista selvitetään.
Sivujen sisällöntuotannossa kannattaa hyödyntää sitoutuneita asukkaita. Verkkosivuille voi esimerkiksi kerätä lyhyitä tarinoita muuttajilta, lapsiperheiltä ja tyytyväisiltä kuntalaisilta. Mikä olisikaan parempaa kuntamarkkinointia kuin asukkaan antama suositus? Sitoutuneet asukkaat ovat alihyödynnetty mahdollisuus
kaupungin viestinnässä. Tulevaisuudessa se voisi olla Akaalle hieno mahdollisuus erottautua muista kunnista.
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Kun uusi sivusto otetaan käyttöön, asiakaslähtöisyys vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja
kehittämistä. Asiakkaiden kokemuksia kannattaa selvittää säännöllisillä kyselyillä, joiden pohjalta kehittämistyötä jatketaan. Myös sivuston ylläpitäjien on
muistettava asiakaslähtöisyys. Heille tulee järjestää säännöllisesti aiheeseen liittyvää koulutusta ja kannustaa kehittämään sivustoa eteenpäin. Menetelmänä
palvelumuotoilu soveltui erittäin hyvin kunnan verkkosivujen kehittämiseen. Sitä
kannattaa hyödyntää myös tulevaisuudessa.
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LIITTEET
Liite 1. Verkkosivuston käyttäjäkyselyn saatekirje

Akaan kaupungin verkkosivuston käyttäjäkysely lapsiperheille
Tällä kyselyllä on tarkoitus selvittää akaalaisten lapsiperheiden vanhempien käyttökokemuksia Akaan kaupungin verkkosivustosta. Kysely on suunnattu vanhemmille,
joiden perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia.
Tutkimus on osa Sini Kantolan yamk-opintojen opinnäytetyötä, joka käsittelee
Akaan kaupungin verkkosivuston kehittämistä. Saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään verkkosivuston kehittämistyössä, joten vastaamalla voit vaikuttaa. Tuloksia ei
tulla yhdistämään tiettyyn vastaajaan.
Lopussa on yhteystietolomake, johon sähköpostiosoitteesi jättämällä osallistut
Yepzon Freedom –paikannuslaitteen arvontaan (arvo 149 euroa).
Vastaathan kyselyyn 17.3.2017 mennessä.
Kiitos jo etukäteen ajastasi!

Tuovi Ronkainen
vs. sivistysjohtaja
Anneli Säteri
varhaiskasvatusjohtaja
Jouko Pekkarinen
nuorisosihteeri
Elina Anttila
perusturvajohtaja
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Liite 2. Verkkosivuston käyttäjäkyselyn tulokset

Perusraportti
Akaan kaupungin verkkosivuston käyttäjäkysely lapsiperheille
1. Vastaajan sukupuoli

2. Vastaajan ikä
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3. Mihin kohderyhmään näistä kuulut?

4. Kuinka usein käytät Akaan kaupungin verkkosivustoa?
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5. Mitä kautta päädyit Akaan kaupungin verkkosivustolle?
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6. Millä laitteella käytät verkkosivustoa tällä hetkellä?
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7. Mitä asioita etsit useimmin sivustolta? Valitse 1-3 vaihtoehtoa.
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8. Löysitkö viimeksi etsimäsi asian?
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9. Arvioi verkkosivuja allaolevista näkökulmista asteikolla 1-5
(1=erittäin huono, 2=huono, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä)
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10. Mitä asiointia haluaisit tehdä kaupungin verkkosivujen kautta? Voit valita useamman
vaihtoehdon.
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11. Onko Pyydä apua! –palvelu sinulle tuttu?

12. Jos olet käyttänyt Pyydä apua! -palvelua, miten arvioit sen toimivuutta ja saamaasi
palvelua?
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14. Suosittelisitko sivustoa muille?

